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Till statsrådetoch chefen för
Kommuni ationsdepartementet

Regeringen bemyndigade den december22 chefen för1994
Kommunikationsdepartementet tillkalla kommitté med uppdragatt en

den decemberl 1996 utarbeta nationell plan föratt senast en
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 denregeringen 4 mars
1996 SOU 1996:26.

Regeringen beslutade den april25 1996 kommittén tilläggs-att ge
direktiv principer för ekonomiska styrmedel inom kommunika-om
tionssektom. Vi har den november14 till1996 regeringen överlämnat

delbetänkande beskattning vägtrafiken SOU 1996:165.ett om av
På grund fickkommittén tilläggsdirektiv beslutade regeringenattav
flytta redovisningen slutbetänkandet till den 1 1997.att senastav mars
Med stöd bemyndigandet förordnades den februaril 1995av som

ledamöter generaldirektör Rolf Annerberg, tillika ordförande, riksdags-
ledamot Elving Andersson, försäljningschef Karin Johansson, riksdags-
ledamot Leif Marklund, riksdagsledamot Nilsson, riksdagsledamotBo
Inger Segelström, kooperativ företagare Siby, riksdags-Ingemar
ledamot Kenth Skårvik, adjunkt Karin Svensson Smith och
riksdagsledamot Westerberg.Per

Som biträda kommittén förordnades den april5 1995experter att
Åkeekonomidirektör Andersson, enhetschef Catharina Blom,

departementssekreterare Sonja Ewerstein, direktör Yvonne
Gustavsson, kommunikationsdirektör Johansson,Yngve direktör
Staffan Karlsson, departementssekreterare Helen Källberg,
civilingenjör Lundin, vägdirektörIngemar Richard Montgomery,
politisk sakkunnig Nilsson, verkställandeLars direktör Olof Nordell,
departementssekreterare Carina föredragandeNorgren, Göran

Öhman.direktörNyström, Smith och avdelningschefEva Hans
Från den direktör1 juni 1995 Yvonne Gustavssonersattes av

civilingenjör Skagersjö.Bengt
Den 21 augusti förordnades direktör Carlsund,Boexpertersom

projektledare Eriksson,Maria glesbygdsråd Maria Gustavsson,
generaldirektör Urban Karlström, studerande Kajsa Larsson, direktör
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Åsa Norberg,departementssekreterare HeleneLindell-Byström,
Nordin, verkställande direktörverkställande direktör KurtTommy

landskapsarkitektRoth, KarinPalmgren, trafikselcreterare Anders
Ärleskog.Widlert och projektledareSchibbye, direktör Staffan June

denentledigades 1Föredragande Göran Nyström expert marssom
den aprilentledigades 23Direktör Olof Nordell1996. expertsom

ochförordnades direktör Anna-Lisa Engströmdag1996. Samma
kommittén. Fråntillförbundsdirektör Gunnar Hermanson expertersom

entledigatsdepartementssekreterare Helen Källbergden oktober har26
förordnatsoch departementssekreterare Bengt Toresson expert.som

Arwidssondepartementsrådetnovember har BengtFrån den l
förordnatsEkengeroch departementssekreteraren Matsentledigats som

denentledigadesDirektör Anna-Lisa Engström expertexpert. som
direktörförordnades verkställande Jandagljanuari 1997. Samma
förordnadesfebruari 1997Källsson Den 11expert.som

harKlint DessutomSiljakammarättsassessor expert.som
Swahnutredningschef HenrikochKarlssonavdelningsdirektör Jan

utredningsarbetet.deltagit helai
1995från den 1förordnadeshuvudsekreterareTill mars

från denbiträdande sekreterareFeldhusen,byrådirektör Kristina som
från densekreterareFahlström,Lena1995 assistent Eva15 sommars
utredareSilbom, från den maj 199517civilingenjör Hans1 maj 1995
Marikacivilingenjörnovemberfrån den 1995Davidsson, 21Gunnar

Matzdecember hovrättsassessordenoch från 15Engström
från denförordnadessekreterarebiträdandeMårtensson. Som

Pereira.september 1996 Lena23
januari 1996.sekreterare den 12slutadeDavidssonGunnar som

Kommunikationskommittén.har antagitVi namnet
löpandeharkommunikationsanalys SIKAförinstitutStatens

analyser och bedömningarsamhällsekonomiskamedbistått kommittén
trañkpolitiska frågor.olikai

trafikpolitiken.slutbetänkandet kursNyHärmed överlämnar vi i
Johansson,Karinfogats reservationerbetänkandet harTill av

Smith och PerSkårvik, Karin SvenssonSiby, KenthIngemar
Westerberg.
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ÅkeSärskilda Andersson, Carlsundyttranden har lämnats Boav
tillsammans med Nordin och Palmgren,Kurt GunnarTommy

ÅsaStaffan Karlsson, Källsson, KajsaHennansson, Jan Larsson,
Lindell-Byström Anders Roth.samt

Stockholm den 18 1997mars

Rolf Annerberg

Leif MarklundElving Andersson Karin Johansson
Segelström SibyNilsson IngemarBo Inger

WesterbergSkårvik SmithKenth Karin Svensson Per
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Sammanfattning

socialekonomisk ochbidra tillskaframtidaEtt transportsystem
miljön ellerförstörautveckling tära naturensattutan resurser,

måsteframtidahälsa. Ettmänniskornasfördärva transportsystem vara
hållbart.och ekologisktkulturelltsocialt,ekonomiskt,

viframtidaförvisioninleds denSå transportsystemett som
bildvisionslutbetänkande. Vår vägeni detta motpresenterar en avger

deplattform förochhållbartlångsiktigt utgörtransportsystemett en
överblickbarinomvad vi vill uppnåvi redovisar. Denförslag enanger

trafikpolitik.tillförslagmedframtid vårt en ny

målTrafikpolitiska

mål:trafikpolitiskaföljandeföreslårVi
ochmedborgarnaerbjudatrafikpolitikenförMålet är att

säkermiljövänlig ochgod,landetdelari allanäringslivet enav
ocheffektivsamhällsekonomiskttransportförsörjning ärsom

hållbar.långsiktigt
delmål:följandeipreciserasmål kanDetta

Ökad konkurrenskraftochsysselsättningvälfärd,0
ochsysselsättningenvälfärden,ökatillbidraTrañkpolitiken ska att

konkurrenskraft.näringslivets

miljöGod0
vadefterochgod livsmiljöbidra tillskaTransportsystemet anpassasen
skamedHushållningentål.ochhälsamänniskans naturresursernaturen

främjas.

trafikSäker0
minskas. Påfortlöpandetrafiken skaskadadeochdödadeAntalet av

trafiken.allvarligteller skadasmänniska dödassikt ska ingenlång av
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Tillgängligt transportsystem0
Transportsystemet ska utformat så det kan utnyttjasatt allavara av
medborgare. Den kollektiva trafiken ska tillgänglig förgöras
funktionshindrade i väsentligt högre grad hittills. Deänpersoner som
har särskilda behov ska erbjudas anpassade transportmöjligheter.

Positiv regional utveckling0
Trafikpolitiken ska bidra till positiv utveckling i alla delar landeten av
och till kompensera nackdelar långa avstånd mellanatt landets olikaav
delar.

Kraven på långsiktig hållbarhet inom transportsektorn innebär att
inte ska orsak till människorstransporter hälsa i någotattvara

hänseende försämras och utsläpp, buller, intrång eller andraatt
negativa effekter inte ska allvarliga skador påtransporter naturenav ge
eller på kulturarvet. Transportsystemet ska främja hushållningen med

så det blir del det naturliga kretsloppet,naturresurser, att ochen av
hushålla med kulturresursema byggts under generationer. Försom upp

aktivt kunna tillvara och kulturvärden måsteatt ta natur- transportsys-
utvecklas och utformas på knytertemet till,sätt samspelarett som an

med och bygger vidare den befintliga kulturen och miljön.
Vi redovisar förslag till långsiktiga miljömål för följande områden:

utsläpp luftföroreningar och klimatgaserav
inverkan luftföroreningar människors hälsaav
buller

och kulturvärdennatur-
naturresurser.

För utsläpp luftföroreningar och koldioxid föreslår vi ävenav
tidssatta etappmål:

1Ämne Basår Etappmå/ Långsiktigt långtHur
mål nåtthar

19952
Koldioxid 1990 15 % till 2020 60 % %10+- -
Kväveoxider 1980 %50 till 2005 80 % 11 %- - -
Svavel 1980 45 % till 2005 90 % 37 %- - -
Flyktiga 1988 70 % till 2005 85 % 26 %org. — - -

VOCämnen
1 Basåren pågrundar sig olika överenskommelser
2 Naturvårdsverket,Källa: 1997
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Trafikpolitiska principer

trafikpolitiska principerföreslår följande för åstadkommaVi att en
effektiv transportförsörjningsamhällsekonomiskt och nå de

trafikpolitiska målen:

från långsiktiga mål god livsmiljöTrafikpolitiken ska utgå om en0
hälsa tål.och människornasoch vad naturen

med planeringen infrastruktur och trafik nationell,sambandI av0
samhället för hurregional och lokal nivå sätter ramarna resurserna

fördelas, det gäller ochtransportsektorn skainom när väg-t.ex.
kollektivtrafik.jämvägsutbyggnader och utbudet av
själva hur de vill ordna sinaMedborgama och företagen avgör0

de samhället har förutsätterinom Detgett.transporter ramar som
sin valsituation inte enbart hänsyn tilldock i taratt egnaman

till effekterna på samhället ivinster och kostnader, även stort.utan
ekonomiska styrmedel och regleringarkan skeDetta somgenom

enskildeeffekterna, dvs. för dendeinternaliserar externa
drabbar andra.effekterinkluderar som

ochintemaliseringen påverka människorsmedAvsikten är att0
för därigenom detransportval och beteendeföretags att styra mot

effektivtoch samhällsekonomiskttrafikpolitiska målen ett
utnyttjande transportsystemet.av

utnyttjandeeffektivtavsiktenEftersom är styra mot ettatt av0
det de trafikvolymberoendeså är externatransportsystemet

konsekvenser följerintemaliseras, dvs. deeffekterna ska somsom
används. dettatrafikmedlen Ett sätt göra är attattatt genomav

deavgifter få priset påochskatter att motsvaratransporter
marginalkostnaderna.samhällsekonomiska

använda prisettillräckligt påinteDet transporterär att som0
ekonomiskahitta kombinationhandlarstyrmedel. Det att en avom

leder till målen på såstyrmedel och regleringar ettsom
kostnadseffektivt möjligt.sätt som

koldioxid och vissa kanför utsläppetappmålVåra avgaserav0
värderashur miljöeffekter skaanvändas för när göravgöraatt man

internaliserarsamhällsekonomiska bedömningar och externa
kostnader.

innebär vilångsiktigt hållbartKraven transportsystem attett0
säker trafik. Målenvid målen god miljö ochsärskild viktlägger om

ochviktig utgångspunkt för åtgärds-områdeninom dessa är en
underlag för bedömaska tjänakonsekvensanalyser. Dessa attsom

mycket förbättringarstyrmedel krävs för nåstarkahur att storasom
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och hur snabbt det rimligt genomföra dessa med beaktandeär att av
krav samhällsekonomisk effektivitet.
En prissättning anpassad efter detransporter0 av
samhällsekonomiska marginalkostnadema normalt inte tillräckligär
för finansiera fastade kostnaderna. Sättet finansieraatt att
infrastrukturen bör bestämmas hur det påverkar omfattningenav av
investeringar och utnyttjandet infrastrukturen, vadav
finansieringsformen administrativt kostar fördelnings- ochsamt av
rättviseeffekter.

ochInom järnvägsområdet det effektivitetsskälväg- är av-
olämpligt ställa generella krav på full kostnadstäckning.att
Infrastrukturen måste i första hand finansieras allmännagenom
skatter. Nivån på skatter direkt berör trafiken bör i första handsom
bestämmas deras betydelse styrmedel för intemaliseraattav som

effekter. Av skatteväxlingsskäl kan det dock motiveratexterna vara
högre skatter vad krävs för intemaliseringen.än Dåatt ta ut som

kan skatterna sänkas inom andra områden. effektivitetsskälAv kan
det dessutom önskvärt med visst inslag brukarmedverkanettvara av
i finansieringen infrastrukturen för få en koppling mellan demattav

drar investering och dem betalar.nyttasom av en som

luftfarten och sjofarten skaInom fortsättningsvis nyttjamaäven-
betala infrastrukturen. avviker frånDetta de principer visom
föreslår för järnvägar.och Skälet infrastruktur-vägar är att
kostnaderna relativt låtasmå. Att dessa kostnader belastaär sett
trafikanterna påverkar därför endast i begränsad utsträckning
effektiviteten i hur utnyttjas. Det finnstransportsystemen
möjligheter affärsverksformeninom avgiftsystemen såatt anpassa

klarar infrastrukturkostnadematäcka och samtidigtatt att taman
hänsyn till hur de effekterna varierar. detta kanUtöverexterna
särskilda miljöavgifter behövas för koldioxid. avgifterDessat.ex.
betraktas skatter och intäkterna dessa tillfaller staten.som av

principer för utnyttjandetDessa kanatt styra transportsystemetav
enligt vår mening underlag för styrprinciper inom allautgöra
trafikslag. Däremot kan tillämpningen principerna naturligtvisav
komma variera med transportslagens olika förutsättningar.att

Vägtrafiken

har betydelse för den ekonomiskaVägsystemet utvecklingen i helastor
landet. har vi behandlat i vårt förstaDetta delbetänkande om
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intemaliseringförprinciperbehandlatVi harinfrastrukturen. av
delbetänkande SOUandrai vårteffektervägtrafikens externa

förändringarföljandedärföreslogVi1996:165. av
vägtrafikbeskattningen:

medrealt 10stigerbensin örepriset påsåkoldioxidskattHöjd att0
grad.motsvarandeska öka idieselPrisettill år 2020.årper

bensin.påenergiskattenförändringIngen av0
effekternadeintemaliseradiesel för externapåenergiskattHöjd att0

skulledettamedräknadeVipersonbilar. attdieseldrivnaav
liter.20-50höjning på öremotsvara peren

fortsättningsvisdiesel börochbensinbåde ävenförEnergiskatterna0
miljökvalitet.drivmedletsefterdifferentieradevara

långunderdrivmedelbiobaseradeenergiskatt på enIngen0
introduktionstid.

förpersonbilarfordonsskatten attutformningändradEn avav0
viktsfördelning.jämnaretrafiksäkerhetsskäl motstyra en

intepersonbilar sådieseldrivnaÄndring på attfordonsskattenav0
betalaskasäkerhetsegenskaperochmiljö-med bättrebilarnya

bilar.äldreskatthögre än

beskattningentillställning tungadelbetänkandetinte iVi avtog
gods-bedömningsamladvillevieftersom görafordon, aven

transportslag.samtligaitransporterna
effekternadeberäkningarvårakompletterat externaVi har avavnu

viaintemaliseraseffekterdessadeltrafiken. Enden tunga av
skulleeffekterövrigadiesel. Om externapåenergiskatten

krävasskulle detfordonpåfordonsskattenvia tungaintemaliseras
fordonsskattema.höjningarkraftigamycket av

ochnäringslivsvensktdrabbaskulleskattehöjningarSådana
höjalämpligtdärför intedet attVihårt.åkaresvenska anser

förbehövasskullenivåtill denlastbilarförfordonsskattema tunga som
harskattenivåertill vilkahänsynmåsteintemalisering. Man ta manfull
förrimligtkanvadbedömaochEUinomländerandrai varasom

innebära.detta kanvadexempel påredovisarVinäringsliv.svenskt
konkurrensfördistributionstrafik inte utsattai ärLastbilar samma

fullförbehövsskattehöjningarfordonen. Dede somtyngresom
viföreslårskäldessa attAvlikahellerinteintemalisering stora.är

debörhuvudsaki externalastbilar motsvaralättareförfordonskattema
dieselskatten.intemaliserade iinteeffekter ärsom

fördensammakonkurrenssituationenintebussar somFör är
påverkartrafiklångvägaiför bussarfordonsskatterHöjdalastbilar.

vitankeMedsysselsättningen. attochproduktionenhellerinte
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föreslår de effekterna för långvägaatt externa persontrafik på järnväg,
med bil och flyg ska intemaliseras fullt bör detta gällaut bussar.även
Eftersom det då krävs kraftiga skattehöjningar föreslår vi höjningenatt
sker stegvis.

Däremot vi inte fordonskattema böratt höjas för bussaranser i
regional och lokal kollektivtrafik så länge biltrafikens kostnader i

inte intemaliserade.tätortema är Sådana skattehöjningar skulle drabba
kollektivtrafiken och kunna leda till taxehöjningar får kollektiv-som
trafikresenärer välja bilen istället.att

Transittrafiken Sverige bör i princip belastas med degenom
marginalkostnader för effekter dennaexterna trafik orsakar. Dettasom
kan till viss del ske de delaratt vägnätet utnyttjasgenom av som av
transittrafiken ingår i eurovinjettsystemet.

På sikt bör det möjligt införa tids- ochatt platsdifferentieradvara en
beskattning den trafiken i Europa medtunga hjälp sådan teknikav av

vi redovisar för differentierade bilavgifter i Vi föreslårsom tätorter. att
Sverige verkar för sådant avgiftssystem.ett

Vi föreslår Sverige inom EUatt verkar föräven

överenskommelser eller regleringar sänker den0 specifikasom
bränsleförbrukningen
införande för miljö- och säkerhetsklassningsystem0 av nya av
fordon, dessa bör omfatta fordonäven avsedda förärsom
drivmedel från förnybara energikällor
successivt skärpta och bullerkrav för fordon0 avgas-
skärpta hållbarhetskrav och effektivt kontrollsystemett för utsläpp
från bilar i trafik.

Vi föreslår dessutom Sverige införatt förett nytt system
miljöklassning fordon. Detta kan användas konsument-av som
upplysning och i viss utsträckning underlag vid offentligasom
upphandlingar.

I särskilt kapitel redovisarett vi strategi för trafiksäker-en
hetsarbetet och för genomföra nollvisionen,att dvs. noll dödade och
noll allvarligt skadade i vägtrafiken.

Att åstadkomma säker trafik innebär bl.a. vägtransportsystemetatt
ska utformas med utgångspunkt från människans tolerans mot yttre
våld. Detta betyder säker trafik kan skapasatt på i princip två sätt -antingen lägre hastigheter eller investeringar igenom gator,genom

fordon ochvägar, säkerhetsutrustning. Vi resultatmodellpresenterar en
för säkervägen trafik, vilken kanmot förstautgöra ien steget ett

för genomföra nollvisionen.att Detprogram uppgiftär fören
Vägverket utarbeta samlat handlingsprogramatt ett för säker vägtrafik.
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trafikanterna uppträder pånödvändigtnaturligtvis ocksåDet attär
trafikregleroch följer deomdömesgilltansvarsfullt och sättett som

därför ocksåtrafiksäkerhetsområdet måsteReformarbetet inomfinns.
ökaddet viktigt medkraft. Exempelvisoförminskadmedfortsätta är

utbildningsväsendet,allmännainom dettrafiksäkerhetutbildning i
säkerhetstänkande.ökatförarutbildningenliksom mot ettatt svarar upp
för stegvisförutsättningarnaundersökabörVägverket en

möjlighetkörkortselevemainnebärkörkortsutbildning, attatt gessom
förhållanden idag.trafiksäkraunderbilkörningerfarenhet änfå merav

negativastyrmedel fårdrivmedel eller andraprishöjningar påOm
effekter kompenserasbör dessaglesbygdenfördelningseffekter for

regionalpolitiken i vid mening.föråtgärder inom ramengenom

ärnvägstrafikenJ

avseendeni vissabeslut har järnvägentrafikpolitiskaårsSedan 1988
ochRegionaltågstrafikennegativt.i andrapositivt,utvecklats

medanstark expansion,haftharsnabbtågstrafiken X2000 en
utifrånmarknadsandelarharpå järnväggodstrafiken tappat en

järnvägstrafikensstärkanivå.hög Förinternationellt attsett
vi följande.föreslårkonkurrenskraft

behålls.trafikbanhållning ochjämvägssektom iUppdelningen av
mellanutreda huruppdragibör få gränsenBanverket att0

ochstordrifts-Därvid börpreciseras.trafik kanochbanhållning
vikt.tillmätasi trafikensamordningsfördelar stor

fråntydligtpersontrafiken inom SJ börochGodstrafiken separeras0
Bolagiseringbör utredas.genomförasska ärdetta ettvarandra. Hur

ägandetill breddatmöjligheterskulle kunnatänkbart Det ettsätt. ge
godstrafikrörelsen.delarellerhela avav

tågtrafikinterregionallinjer förföreträdesrätt påpersontrafik fårSJ0
företags-företagsekonomiskt lönsamt. Debedrivaskansom

nationellt basnätlinjerna kompletterasekonomiskt lönsamma ettav
trafikhuvudmännen.medi samarbeteupphandlas statenavsom

och kanregional tågtrafikupphandlarTrafikhuvudmännen
nationellanationella basnätet. Detdetupphandlingenmedverka i av

trafik tågtrafik.beståkan också änbasnätet annanav
upprätthållabasnätetnationelladetSyftet med är att en0

godmedtransportförsörjninginterregionaltillfredsställande
utveckling.regionaltill positivbidraochtillgänglighet att en

regionalpolitisktochsamhällsekonomisktinnehållaskaBasnätet
nattågstrafikenExempelvis hartrafik.interregionalmotiverad en
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betydelse, inte minst för dem olika skälstor inte kan flyga. Isom av
basnätet ska dessutom ingå samtrafiklösningar mellan interregional
och regional trafik.
Nuvarande uppdelning mellan interregional och regional trafik kan0
behöva förändras bl.a. till följd regionala samverkans-av nya
organisationer. frågaDenna måste klaras i det kommande arbetetut
med utforma basnätet. viktigtDet delasär påatt att ansvaret ettupp
sådant rationella trafiklösningar inte förhindras.sätt att
Ett rikstrafikombud för tillsammans med trafikhuvud-utses att0

i länen, Banverket, och SJ utforma det nationellamännen basnätet.
Rikstrafikombudet också för den statliga upphandlingensvarar av
trafik. Rikstrafikombudet bör från trafikverken friståendevara en
organisation med små utredningsresurser.egna

skulleOm köpa ungefär trafik i dag, och intestaten SJ0 samma som
ska täcka några förluster denna trafik, kostar det omkringav
600 mkr. bör rikstrafikombudetsDet uppgift tillsammansattvara
med trafikhuvudmännen, Banverket, ochSJ eventuellt andra
intressenter utarbeta underlag för bedöma behovet statligaatt av
anslag för upphandling det nationella basnätet. Utgångspunktenav
bör 700 mkr år, vilket den krävs förär attvara per summa som
upphandla ungefär trafik i dag plus det belopp gårsamma som som
till den regionala tågtrafiken på länsbanoma. Det innebär viatt
föreslår använder de cirka 400 mkr används för köpatt man som av
trafik i dag och utökar anslaget med 300 mkr. Samtidigt föreslår vi

avtalen med trafikhuvudmännen inte automatiskt förlängsatt när
avtalstiden löper år och2000 i fall år 2003. Dessa 200 mkrut ett
kan därmed täcka tredjedelartvå de utökade anslagen tillav
upphandling interregional trafik. Behovet särskilda insatserav av
för den regionala tågtrafiken får inför avtalstidens utgång. Viprövas
förutsätter rikstrafikombudets upphandling trafik sker iatt av
samråd med trafikhuvudmärmen. Stor vikt ska läggas att
upphandla trafik både regionala och interregionalasom gagnar
behov.
Riksdagen bör besluta inriktningen det nationella basnätet0 om av
samtidigt beslutar inriktningen infrastruktur-som man om av
planeringen. bör fastställasBasnätet regeringen i samband medav

fastställer infrastruktur- och transportplanema. Regeringenatt man
bör informera riksdagen det fastställda basnätet och deom
fastställda infrastrukturplanema. Genom den samordnade besluts-
och planeringsprocessen blir det möjligt prioritera mellanatt
åtgärder i infrastrukturen och trafikåtgärder. innebärDetta denatt
nivå för upphandling trafik väljs i utgångsläget kan justerasav som

det bedöms motiverat.om
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helt. Godstrañken befrias frånavreglerasGodstrafiken på järnväg0
konkurrenskälnäringspolitiska- och intedetbanavgifter eftersom av

effekter fulltlastbilstrañkensinternaliseramöjligt ut.externaär att
stöd till kombitrafiken.skälAv ettsamma ges

och läns-jämvägsnätet i stomjämvägaruppdelningNuvarande av0
för hela det statligaBanverket fårupphör.järnvägar ansvar

jämvägsnätet.
de viktigasteinitiativfå möjlighetbörBanverket övertaegetatt0

utredaBanverket bör få i uppdragkapilläradelarna det attnätet.av
till Banverketbör föraskapilläradetvilka delar övernätet somav

samhällsekonomiskkonkurrensneutralitet ochsäkerställaför att
effektivitet.

statsbidrag kunnabannätet bördet kapilläradelarvissa andraTill av0
Statsbidragetför enskildaskermotsvarande vägar.på sätt somges

erhållerbetydelse. Spårspåranläggningensmedvarierabör som
påolika jämvägsoperatörertillgängliga förhållasskastatsbidrag

utredabör få i uppdragBanverketvillkor.konkurrensneutrala att
bidragsprocenter.föreslå lämpligautformning ochbidragssystemets

Sjöfarten
medutrikeshandelns volymsvenskaden90 % transporterasNästan av

godsvolym ökat.totala Däremotsjöfartens1990-talet harUnderfartyg.
godtrafikenutrikesandel densjöfartenskonventionellahar den av

kombination medlastbilstrafik iförförmånhand tillförstaminskat, i
färjetrañk.

första hand utsläppmiljöproblem iupphov tillSjöfarten genomger
olja, olje-utsläpp tillkoldioxidochlufttill vattensamt avavgaserav

förSjöfarten stårfrån fartygen.avfalloch övrigtbarlastvattenbemängt
ungefärsvavel ochutsläpptrañksektorns%90än enavavmer

förutsättningargodafinnskväveoxidutsläppen. Det atttredjedel av
bränslenlågsvavligatillövergångbl.a.utsläpp,minska dessa genom

ellerfartygenpåkatalysatoreranvändningoch genomav
åtgärder.motortekniska

farleder ochanvändningsjöfartensbelastari dagavgifterDe avsom
sjöfartenkostnaderdifferentierade efter deintehamnar externaär som

till.upphovger
från sjöfartenkväveoxidersvavel ochsänka utsläppenFör att av

Sjöfartsverket,träffade2000-taletbörjantillmed %Sverige 75 av
RedareföreningSverigesStuveriförbundochSveriges Hamn- samt

åtgärder.överenskommelseunder 1996 omen



26 Sammanfattning SOU 1997:35

Vi positivt på den frivilliga överenskommelsen mellan0 ser
Sjöfartsverket, Sveriges Redareförening och Sveriges Hamn- och
Stuveriförbund och det viktigt denär fullföljs.att attanser
Sjöfartsverkets åtgärder bör dock inriktas så incitamentenatt
förstärks för vidta åtgärder.parterna att
Vi föreslår vidare Sjöfartsverket i uppdragatt utvärdera0 attges
effekterna överenskommelsen sedan den varit i bruk i några år,av
dvs. kring år 2000.
Vi föreslår Sverige internationellt arbetar föratt motsvarandeatt0
överenskommelser minska utsläpp från sjöfarten träffasatt ävenom
i andra länder och Sverige inom bl.a. EU, IMO ochatt HELCOM
aktivt driver frågan intemalisering sjöfartens externaom av
kostnader på internationell nivå.

För närvarande saknas anläggningar för oljeavfall frånatt ta emot
Östersjöhamnar.fartyg i flertalet Inom HELCOM pågår projektet

Baltic Strategy syftar till bygga sådana anläggningar i allaatt utsom
Östersjöstater. Det behöver också utvecklas ett gemensamt
kontrollsystem för inspektion.

Vi det angelägen uppgiftär mottagnings-att att0 anser en
Östersjöhamnama.anläggningar byggs i Vi föreslår fråganut att om

finansiering sådana anläggningar hög prioritet vidav ges
diskussionerna hur de särskilda medel regeringen föravsattom som
Östersjösamarbetet ska användas.
Vi föreslår också Sverige driver frågan i samarbete medatt att,0 om

Östersjöländernaberörda länder, få till stånd likartad lagstiftning i
det gäller kontrollsystem för hanteringen fartygsavfall.när av

Flyget

Flyget har goda förutsättningar tillgodose behovet snabbaatt av
långväga inrikes och utrikes Flyget har ocksåtransporter. stor
betydelse för frakt högvärdigt eller brådskande gods. Inrikesflygetav
har särskilt betydelse för medborgare och näringsliv i destor delar av
landet saknar goda alternativa transportmöjligheter, bl.a. storasom
delar Norrland.av

Flyget orsakar miljöproblem utsläpp luftföroreningar ochgenom av
koldioxid buller i samband med och landning.samt Nyastartgenom
flygplan med bättre miljöegenskaper successivt äldreersätter typer,

utbytet lång tid. De flygplansgenerationema hartar senastemen
väsentligt bättre miljöegenskaper tidigare generationer. Någraän
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ytterligare avgörande tekniska förbättringar eller alternativa drivmedel
inominte överskådlig tid.väntas

Luftfartsverket affärsdrivande verk. Dess avgiftssystemär inteett är
i första hand efter flygets marginalkostnader. Det kan finnasanpassat
anledning avgiftssystemet kan marginalkostnads-överatt se om

i högre grad dock inom för verketsattanpassas ramen-
fmansieringskrav kan klaras.

Vi föreslår därför

Luftfartsverket utreder effekterna marginalkostnads-att ett0 av mer
avgiftssystem, tidsanpassad på Arlanda, höjdaanpassat t.ex. taxaav

fråganBromma fördelningen slottider. Vidtaxor samt om av
förändringar avgiftssättningen måste hänsyn till verketstasav
ekonomiska för infrastrukturen. Samråd bör ske med berördaansvar

bl.a. företrädare för de kommunala flygplatserna.parter,

Tidigare miljöskatt avskaffades vid årsskiftet 1996/97.
Luftfartsverket arbetar f.n. med utforma miljöavgiftatt taren som
hänsyn till utsläpp kväveoxider och kolväten uppdragav av

Vi föreslårregeringen.

Luftfartsverkets uppdrag utforma miljöavgift kompletterasatt att0 en
så avgiften utformas med hänsyn till verkliga utsläppävenatt av
koldioxid.

Luftfartsverket i uppdrag utreda katalysatorkrav påatt att ett0 ges om
åtminstone kan motiveras för de mindre, bensindrivnamotorernya
planen.

problem sedan lång tid tillbaka finansieringenEtt flertaletär av
kommunala flygplatser. har tillsammansDessa driftsunderskott påett

mkr år. kommunala flygplatserna har150 De samtidigt storca per
betydelse för den regionala utvecklingen. säkra trafikenFör krävsatt
därför långsiktig lösning i samverkan mellan och kommuner.staten

Vi föreslår därför

Luftfartsverket fördelar bidrag till samtliga 27att staten ett0 genom
kommunala flygplatser har linjetrafrk, säsongstrafik ellersom nu
betydande fraktflyg. Bidraget bör täcka det samlade75 %ca av
driftsunderskottet. medDetta 1996 års resultatmotsvarar ca

mkr. Vi bidraget bör finansieras inom Luftfartsverketsl 15 attanser
budget. Vi dock medvetna det kan innebära förproblemär attom



Sammanfattning SOU 1997:3528

avgifterhöja sina i motsvarande grad. kanLuftfartsverket Detatt
Luftfartsverkets avkastningskravanledningdärför finnas överatt se

uppgifter.åläggs utvidgade möjligverket Entill staten annanom
stödet till de kommunala flygplatserna viafinansieralösning är att

statsbudgeten.
uppdrag tillsammans medLuftfartsverket i att representanteratt ges0

utforma sådantkommunala flygplatsernaför de ett system
skogslänsbidrag och resultatutjämningsbidragnuvarandeattI

avskaffas.samtidigt

kostnader, viintemaliseringPrincipen ärexterna som anseravom
regionalpolitiska konsekvensernegativainnebära vissariktig, kan

föreslårlångväga inrikesflyget. Vikostnader för detökadegenom
med utformasamband med sitt arbeteLuftfartsverket idärför att ettatt

regionaltill målet positivhänsynmiljöavgiftssystem tarnytt om en
flygplatsavgiftemas utformningDärvid börutveckling. prövasäven

bidraget till deutformningenutgångspunkt, liksomdennautifrån av
flygplatserna.kommunala

persontrafikenlångvägaDen

intemaliseraseffekterna persontrafikenföreslår deVi externaatt av
trafikanter från flygomfördelningarmedföraberäknasfullt Dettaut. av

buss till järnväg.och långväga
persontrafiken,interregionaladelar denföreslårVi att stora av

skakommersiella villkor. viSomhelt drivs påliksom i dag, sagtnyss
persontrafiken imedel till den interregionaladessutom sättastaten av
för alla delarPå dettanationellt basnät. sätt atttar staten ettett ansvar

transportförsörjningtillfredsställande interregionallandet får enav
sådana områden svåratillgänglighet iacceptabelmed äräven somen

lönsam trafik. bl.a.företagsekonomiskt Dettamedförse äratt
positiv regional utveckling.upprätthållanödvändigt för att en

internaliserasbusstrafikens effekterförutsättningUnder externaatt
busstrafiken sikt bör avregleraslångväga påvi denfullt attut anser

Med tankemed låg inkomst.kanhelt. Detta resenärer attgynna
dekunnat tillgodogöra sig vinsternainte harjämvägstrafiken ännu av

avregleringenspårutbyggnader pågår vi dockomfattande attsom anser
konkurrenskraft har stärkts.tills järnvägensavvakta några årbör

ochmellan infrastrukturplaneringensamordningenförbättraFör att
resandestatistik tilllämna uppgifterbör trafikföretagentrafiken om

Vissa uppgifterplaneringen infrastrukturen.fördem avsom ansvarar
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kan behöva behandlas konfidentiellt. Regeringen bör utfärda de
direktiv förkrävs hantering statistik resandet.översom av

förbättrad samverkan mellanEn trafikslagen hela frånom resan
dörr till dörr vinster för trafikanterna och kan bidra tillstora attger
stärka de kollektiva färdmedlens attraktivitet och konkurrensförmåga.

del detta kan åstadkommasEn fortsätta utvecklaatt attav genom
verksamheten hos Samtrafiken i Sverige AB.

Vi föreslår regeringen Vägverket, Banverket och KFB iatt ger
uppdrag diskutera med Samtrafiken, dess och andra berördaägareatt
aktörer vidga Samtrafikens uppgifter och vidareutveckla ochatt attom
konkretisera idéer samverkan för hela första börEn rapportom resan.
redovisas till regeringen under hösten 1997 så den kan ingå iatt
underlaget för det kommande trafikpolitiska beslutet.

långväga godstrafikenDen

har ökat kraftigtGodstransportema under de årtiondena.senaste
tillväxten begränsad i räknat.Numera genomsnittligaDeär ton

transportavstånden tenderar däremot öka. ökningenDen stårstörstaatt
vägtrafiken och flygfraktenden långväga för. utvecklingDennatunga

fortsätta.väntas
vägtrafiken har tagit del denDen övertunga storen av

godsmarknad tidigare dominerades järnvägen och sjöfarten.som av
Kombitrafiken har haft mycket måttlig utveckling underen en
tioårsperiod från cirka till cirka miljoner3 4 har haft svårtDenton.-

priskonkurrensen medhävda sig i vägtrafiken och konventionellatt
jämvägstrafik.

svenska utrikeshandelnsdel den sker andraEn stor transporterav
länders bl.a. Tyskland. Tyskland ochItransportnät, genom norra

finns växande problem med framkomligheten förVästeuropa
vägtrafiken. finns problem med den gränsöverskridandeDet även stora
jämvägstrafiken. SIKA visar i beräkningsexempel dessa problematt
kan få trafiken iinverkan på Sverige.ävenstor

Vi det angelägen uppgift för Sverige inom verkaEUär attanser en
för föreurovinjettsystemet vägtrafiken utvecklas och föratt ett

för jämvägstrafiken.motsvarande system
huvudprincip i den trafikpolitik vi föreslår deEn är att externasom

kostnader trafiken upphov till ska intemaliseras. innebärDetsom ger
transportköpama ska tvingas hänsyn till de kostnadernaatt ta externa

transportval. godstrafiken finnssitt För det emellertidnär görman
vissa för regelsystem hänsynhinder detta. EU:s och till sysselsättning
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och internationell konkurrens medför det inte möjligt fulltäratt att ut
intemalisera den vägtrafikens effekter.tunga externa

Vi har beräknat fordonsskatten för 40 fordon med 5t.ex. att ett tons
axlar skulle behöva höjas från nuvarande 13 000 kr/år till cirka
116 kr/år för fullt intemalisera de000 effekter inteatt ut externa som
internaliseras dieselpriset. harVi i beräkningssexempel visatettgenom

frånhöjning 13 000 till 26000 kr/år. Skillnaden mellanen en
avvägd höjning fordonsskattema för den trafiken och fulltungaav
internalisering cirka öre/tonkm.4motsvarar

kompensera för denna skillnad föreslårFör vi deatt att externa
kostnaderna godstraflk med järnväg och sjöfart internaliseras iav
motsvarande lägre grad. Kompensationen för järnväg och sjöfart bör
således uppgå till cirka 4 tonkm. Därmed kan nåöre per man en

godstrafikenfördelning mellan transportslagen liknar den vidav som
full intemalisering.

Vi föreslår därför banavgiftema för godstrafiken slopas ochatt att
stöd till terminalhanteringen för kombitrafiken införs. Banavgift-ett

för godstrafiken uppgår i dag till mkr350 år. kombistödEtterna ca per
riktas till transportköpama och omfattabör 20 kr Medton.ca per nuva-

kombistöd behövarande volym bedöms uppgå till mkr100ett ca per
från införa koldioxidavgiftår. Genom avstå föratt att transporteren

sjöfart kan denna kompenseras i ungefär motsvarande grad.med
föreslår och Banverket iVi SIKA uppdrag närmareatt attges

för terminalhanteringen för kombitrafikenutforma stödsystemett
enligt de förutsättningar vi Samråd bör ske medangett. representanter

trafikföretag.för berörda
föreslår vidare i uppdrag utformaVi SIKAatt attges en

godsstrategi för statliga insatser i godstransportsystemet. Till detta
bör knytas referensgrupp med för trafikverken,arbete representanteren

näringslivet övriga berördaoch parter.

lokala trafikenregionala ochDen

effekterna från vägtrafiken, dvs. avgasutsläpp, buller,De externa
olyckor, trängsel väsentligt högre i landsbygden.påär tätorter änm.m.,

dessutom tätortsregionemavarierar inom och med tidpunkten påDe
dygnet. Vi differentierade bilavgifter effektivt ochäratt ettanser
rättvist intemalisera de effekterna isätt tätortema.att externa

föreslår därförVi att

uppdragregeringen Vägverket i tillsammans medatt0 ger
utarbeta förRiksskatteverket, och kommunerna strategiSIKA atten
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genomföra differentierade bilavgifter i där dettätorter motiveratär
med hänsyn till de effekterna.externa
inriktningen ska införa differentierade bilavgifteratt i minst0 vara en

år 2002. Detta innebärtätort beslutsenast måste fattas åratt 2001 i
samband med revidering infrastrukturplanemanästa av m.m.
regeringen utreder de legala förutsättningarnasnarast och utarbetar0
de författningar krävs för kommunerna möjlighetattsom attge
införa differentierade bilavgifter styrmedel i tätortstrafiken.som
Vägverket får i uppdrag i samråd med kommunernaatt omedelbart0

iniativ till storskaliga demonstrationsförsökta för bl.a.att testa ny
och avancerad teknik. försökenEtt bör utföras i Stockholms län.av
Sverige arbetar aktivt inom förEU utveckla tekniken ochattI
harmonisera standarder och medverka till pilotprojekt flerapå håll i
Europa.

Vi har formulerat mål säker trafik innebärett sikt skaattom som
ingen människa dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Om detta ska
kunna uppnås får bilarna inte köra fortare 30 km/h där bilarän riskerar

fotgängare eller cyklister.möta hastighetsdämpningatt Denna måste i
första hand åstadkommas med fysiska åtgärder. Andra tekniska
alternativ användning informationsteknik innebär mindreav som
fysiska åtgärder kan innebära samhällsekonomiska fördelar.

Vi föreslår att

kommunerna får kommunalarätt meddela föreskrifteratt gator0
avvikelser från gällande bashastighet 50 km/h.om nu

anslagen för regionala trafikanläggningar bör kunna användas till0
lokala trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder även den påutöver ram

mdkr trafiksäkerhets-l och miljöåtgärder i regeringenssom anges
infrastrukturproposition 1996/97:53.
Vägverket i ökad utsträckning bör stödja demonstrationsprojekt i0
kommunerna och på andra bidra till ökadsätt kunskap i
kommunerna nollvisionen och dit.vägenom

Kommunerna har för miljön och hälsan i tätorterna.ansvar
Kommunerna kan utnyttja andraäven styrmedel bilavgifter inomän
tätortstrafiken, parkeringspolitik, trafikregleringar, miljözoner,t.ex.
information och bebyggelseplanering. Staten kan stödja kommunerna

författningsförändringar, forskning, utveckling ochgenom
demonstrationsprojekt bidra till kompetens-samt attgenom
utvecklingen. harHär Kommunikationsforskningsberedningen och
Vägverket viktig roll.en

Vi föreslår att
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förkrävsförfattningsförändringarsomdeiniatitiv tillregeringen tar0
miljövänliga fordonmöjligtdet attgöra gynnsammaatt ge

parkeringsvillkor.
pilotprojekt rörandestödjatill ochinitiativuppdragfår iKFB att ta0

bilpooler.kooperativa s.k.samdistribution samtvarorav

samhällsservicengrundläggandei dendelKollektivtrafiken är en
i demiljösituationenförbättra störretillsamtidigt bidrakanoch den att

ochkommunerligger påkollektivtrafikenförAnsvarettätorterna.
i länen.trafikhuvudmännenlandsting genom

regionalafördela defrihetfårlänenföreslår större attVi nyaatt
tillska kunnabidrag ocksåtransportinfrastruktur såtill attanslagen ges

trafik.lokalföranläggningar
ikollektivtrafikenutvecklingpositivtillbidraFör att aven

viföreslårglesbygd att

medpilotprojektangelägnastödjauppdragifårKFB att0
spridaochlandsbygdenkollektivtrafiklösningar på attsamordnade

satsningarlyckadeinformation om
särskild hänsynunderhållsplaneringi sin taVägverket attuppmanas0

kravdvs.landsbygden,påkravkollektivtrafikenstill
ditoch gångvägarhållplatsersäkraåretframkomliga vägar runt,

m.m.

tillanvändaskunnaböranslagenregionalade ävenföreslårVi att
ochgång-lokalföranläggningarmotiveradesamhällsekonomiskt

cykeltrafik.
vilkauppdragfår i översynVägverket göraföreslår attVi avatt en

Vägverket börfárjetrafik.förförgällabörregler statens ansvarsom
angelägetfråga. Deti denna attGlesbygdsverket ärmedsamråda

ochskärgårdlevandetillbidrardessatillämpningenochreglerna enav
mellanochskärgårsområdenolikamellanorättvisaupplevsinte som

skärgårdsområden.inlands- och
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planering, beslut och uppföljningSamordning av

för trafikslagsövergripandeutvecklatsaknas i dagDet systemett
trafikpolitiska mål, principer ochutvärderinguppföljning och av

därförVi föreslåråtgärder. att

hurregelbundetuppgift till regeringenfår tillSIKA rapporteraatt0
målen utvecklas, redovisatrafikpolitiskadeuppfyllelsen samt attav

Uppgiftentill utvecklingen.analys orsakernasammanfattande aven
med övrigaoch genomföras i samrådsektorsövergripandeska vara

uppfölj-myndigheternasoch baseras påmyndigheterberörda egna
ningar.

berörda myndighetersamarbete meduppgift ifår tillSIKA att0
marginalkostnader, avgifter ochtrafikensfölja hurregelbundet upp

tillUtvärderingen, skautvecklas.regleringar rapporterassom
olika styrmedel ochinnehålla analys hurskaregeringen, även en av

måluppfyllelsen.påverkaråtgärder
myndigheter,samarbete med berördaitill uppgiftfårSIKA att,0

samhällsekonomiskasamladeuppföljning denför avansvara
infrastrukturprojekt.lönsamheten av

mål ochför uppföljningpreciserattrafikverken ett avansvarges0
respektiveverksamhetsområden och inomsinainomresultatkrav

åtgärdsprogramförmyndighets sektorsansvar upprättasamt att som
målen.uppfyller

förförstärker sinaKommunikationsdepartementet resurser0
och kontroll.uppföljninganalyser,strategiska

funktion.förhelhetsansvarRegeringen har transportsystemetsett
effektivtmål främjaövergripandehartrafikverkenInget att ettsomav

enbartMålenmiljöanpassat attoch transportsystem. anger
främjas. kantransportslaget ska Dettainom detutvecklingen egna

transportslagen. Visamverkan mellanochsamordningförsvåra anser
ochtrafikverkens instruktionerbörregeringendärför överatt angese

gäller helaVerksamhetsmålövergripande transportsystemetsett som
funktion.

för denviktigt underlagtrafikpolitikenUppföljningen är ettav
föreslår dentransportplaneringen. Viochinflastruktur—framtida att

alternativadärinriktningsplaneringmedinledsi dag ensom
frågor kanstrategiskaoch viktigainriktningartrafikpolitiska

sådanVi föreslår ocksåpolitiskt.bedömasochanalyseras att en

2-17-0343
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inriktningsplanering ska ske regionalt, eftersom länen och regionerna
har fått ökat för planeringen det regionala transportsystemet.ansvar av

saknas förDet närvarande metoder för med någonatt större
precision värdera kostnaden för olika intrång. Kostnaden förtyper av
dessa ingår därför inte dei samhällsekonomiska kalkylerna. Vi anser
det viktigt intrångsfrågoma uppmärksammas i den kommandeatt mer
planeringen. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har av
regeringen fått i uppdrag föreslå metoder för hur infrastrukturensatt
intrång och påverkan på och kulturmiljö ska beskrivas ochnatur-
beaktas i den fortsatta planeringsprocessen.

första hand bör intrång undvikas helt.I detta inteDär går bör
intrången så skonsamma möjligt. Det i regel bättregöras är attsom

befintliga och banor bygga i helt lägen.vägar änrusta attupp nya
Miljökonsekvensbeskrivningar och alternativa lokaliseringsstudier för

och jämvägsdragningar flygplatsutbyggnader bör därförväg- samt
genomföras tidigt i beslutsprocessen.

Vi den politiska diskussion i inriktningsplaneringenattanser som
har förekommit denna planeringsomgång har varit värdefull. För att ge
möjlighet till politisk insyn och dialog vid de fortsatta regelbundnaen
revideringarna infrastrukturplanema föreslår vi SIKA fåratt ettav
politiskt råd. sådant råd kan ocksåEtt viktig roll vidges en
uppföljningen trafikpolitiken.av

God miljö

efter god miljö helaSträvan trafikpolitiken ochen genomsyrar
behandlas alla kapitel betänkandet.i i vi harSom skasagtnyss
trafikverken inom respektive verksamhetsområde upprätta
åtgärdsprogram för nå målen.att

detnå långsiktiga målet koldioxidutsläppFör måsteatt om
användningen fossila bränslen inom transportsektorn minskaav
kraftigt. introduktion biobaserade bränslenEn bör därför påbörjasav
redan sådan introduktion underlättarEn möjligheterna nåattnu.
etappmålet minskade koldioxutsläpp från transportsektorn medom

från till Vi föreslår därför15 % 1990 år 2020. följande:

Låginblandning i bensin motoralkoholer tillverkade biomassa0 av ur
från år Inblandningsdelen2002. ska lika denmed idagsenast vara

högsta tillåtna syrehalten, vilket cirka volymprocent5motsvarar
etanol.
Introduktionen ska i första hand ske frivilliga åtgärder.0 genom
Regeringen bör omgående inleda förhandlingar med
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drivmedelsbranschen för låginblandning möjlig.göraatt en
Parallellt med detta bör förbereda de författningsförändringarman

kan behövas för säkerställa introduktionen kan skeatt att ävensom
frivillig överenskommelse inte nås.om en

Befrielse från koldioxidskatt för drivmedel från förnybara0
energikällor.
Befrielse från energiskatt för drivmedel från förnybara energikällor0
under lång tid. koldioxidskatten på fossila drivmedelNär höjts, och

finns tillräcklig tillgång på drivmedel från förnybaradet
konkurrenskraftiga priser,energikällor till bör energiskatten höjas

effekter intemaliseras.stegvis så att externa
Statligt stöd till anläggningar för produktion etanol.av
Intensifierad verksamhet med forskning, utveckling och
demonstration teknik med användning drivmedel frånav av
förnybara energikällor.

energimyndighet har föreslagits i energiöverens-Den0 nya som
kommelsen får till uppgift samordna arbetet för bredatt en

förnybara drivmedel.introduktion av

första delbetänkande räknade vi med andelen biobaseradevårtI att
drivmedel från skulle bränslets energiinnehåll.år 2010 15 %vara av

kontrollstationangeläget vid år 2001 planera förDet är att atten
högre andel drivmedel från förnybarasuccesivt uppnå denna

energikällor.

Europasamarbetet

de trafikpolitiska målenMöjligheterna nå beror i hög grad vadpåatt
sker i vår omvärld. utveckla långsiktigt hållbartFör att ettsom

krävs omfattande internationellt samarbete. Vitransportsystem ett
samarbete ochaktivt delta i detta påverka denmåste gemensamma

lyckaseuropeiska transportpolitiken. behöver vi utvecklaFör att en
Europaarbete inom detta område.strategi för vårt Strategin bör bygga

förslag till trafikpolitiska mål.våra
Vi föreslår följande frågor prioriteras:att

bestämmelser bilavgifterHarmoniserade och vägskatter0 om som
omfattar all vägtrañk inom EU.

miljöbaseradeHarmoniserade bestämmelser sjöfartsavgifter,om0
Östersjön.avtal med framför allt ländernaalternativt bilaterala runt

använda ekonomiska styrmedelUtvidgade möjligheter inomatt
sjöfarten.flyget och
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harmonisering tekniska standarder, inklusive aktivtFortsatt ett0 av
deltagande forskning, utveckling och demonstration.i

till konkurrensneutralitet mellan nationellaFörbättrade möjligheter0
innefattar bl.a. frågor tillgång till banor,järnvägsföretag. Det om

bestämmelser banavgifter och striktareharmoniserade om
led i dettatillämpning statsstödsbestämmelser. SomEG:s ettav

frågan för banavgifterbör Sverige drivaarbete ett systemom som
för vägfordon.påminner eurovinjettsystemet tungaom

för godstransporter med järnvägGenomförande korridorer0 av
freeways.s.k.Europa,genom

biobaseradestorskalig introduktionMöjlighet underlättaatt aven0
differentierade Skattesatser. förutsätterdrivmedel med hjälp Detav

mineraloljedirektiven. Sverige bör ocksåförändring de s.k.aven
biobaserade drivmedel.miljöklassningarbeta för av

användning ekonomiska styrmedel förmöjligheter tillUtvidgade av0
vägtraflkfordon.säkrare teknik hosrespektiveintroduceraatt renare

till miljö- och trañksäkerhets-utvidgade möjligheterförutsätterDet
differentierad beskattningkopplamöjlighetklassning, attsamt en

trafiksäkerhetsklassningen.miljö- ochtill
Östersjöländertransportområdet deintegration påFortsatt av som0

förmed fortsatt hög prioritetimedlemmar EUinte är
miljöfrågoma.

Europanivå liknandenätverkssamarbeteverka förSverige bör ett0
Sverige.MaTs-samarbetet i

frågortrañkslagsövergripandeAndra

för åstadkomma tillgängligtredovisarVi ettattett program
följande åtgärder:innehåller bl.a.Dettransportsystem.

busshållplatserFörbättring av
och servicelinjerlåggolvbussarSatsning på

ochterminalerHandikappanpassning resecentraav
och servicebiljettbokningFörbättrad information,

spårtrafikenplattformar iHöjda
flygplanoch påstigning iförLyftanordningar av-

skärgårdstrañkeni kust- ochoch bryggorFörbättring landgångarav
fartygmindreFunktionsanpassning av

sjötrafiken.livräddningsutrustning iFörbättrad

för handikappanpassning denfår statsbidragTrañkhuvudmännen av
kollektivtrafiken.lokalaregionala och
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landsbygden har viktig funktion förKollektivtrafiken på demen
bil och körkort. Eftersom trafikanterna fåinte har tillgång till ärsom

kollektivtrafiken sådan standard denoch utspridda kan inte attges en
sociala skäl det emellertid viktigtkonkurrera med bilen. Avkan är att

erbjudas tillfredsställande kollektiv-invånare kanlandsbygdens en
jämlikhets-också viktigt ochtrafikförsörjning. Det är av

jämställdhetsskäl.
med tillfredsställande transportförsörjning måsteVad menassom

landstingen själva bestämma eftersom förutsätt-ochkommunerna
kollektivtrafiken varierar kraftigt i olika delar landet.förningarna av

följerde utarbetar och sådana mål.Vi det viktigt att uppanser
fritidsaktivitertill arbete, skola, service, kultur,Tillgängligheten

inte enbart på huroch sociala kontakter beror ärtransportsystemet
lokaliserashur olika funktioner i samhälletutformat i hög grad påutan

hainformationstekniken kan ocksåplaneras. Utvecklingenoch storav
betydelse.

bidra tillförslag kommer positiv regionalMånga våra att enav
utveckling.

utökadeinfrastruktur föreslog vi kraftigtdelbetänkandevårtI om
i det mindreunderhåll bärighetsåtgärderdrift ochsatsningar på samt

Även förbättrajämvägssatsningama inriktade på attvägnätet. var
minst i och mellersta Sverige. Våraintegodstransportema, norra

infrastrukturproposition. Regeringen haråterfinns i regeringensförslag
främjautbyggnad Botniabanan för bl.a.föreslagitockså attaven

Norrlandskusten.frångodstrafiken till och
flygplatser har, enligttill drift kommunalaföreslagna stödetDet av

tillgängligheten och näringslivet ibetydelse förbedömning,vår storen
Norrlands inland.framför allt

för upphandlingförslagetVi också avsätta ettattatt pengar avanser
betydelse för denpersontrafik harinterregionalbasnät för stor

för helaPå dettaregionala utvecklingen. sätt tar staten ett attansvar
trafikförsörjning med godtillfredsställande interregionalfårlandet en

tillgänglighet.
med förstärkt regionalt viplaneringssystemetDet ansvar, somnya

delbetänkande, och föreslagitsi förstaförordade vårt avsom
i utsträckning kan välja vilkaregionernaregeringen innebär störreatt

genomföras. Eftersom regionerna själva bäståtgärder ska ärsom
viktigast börvilka satsningar detlämpade äravgöraatt som nya

till främja positiv regional utveckling.bidraplaneringssystemet att en
betydelse för den regionala utvecklingen,harTransportstödet stor

blir konkurrensneutralt mellanså stödetdet bör ändras attmen
särskild utredare.Transportstödet utredstransportslagen. av en
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åstadkomma transportsnåltFör börsamhälleatt ett mer
tillkommande bebyggelse i städerna lokaliseras så den utnyttjar ochatt
understödjer kollektivtrafiksystemets huvudstråk. Bostadsbebyggelse

viktiga kollektivtrafikstråk bör relativtnära Personaltätatät.vara
ocharbetsplatser service bör lokaliseras till knutpunkter mellan

kollektivtrafikstråken. börKommunerna restriktiva med tillåtaattvara
centrumanläggningar kan urholka stadskärnornasexternanya som

livskraft och negativt påverka försörjningen med dagligvaror i
bostadsområdena.

Vi det transportskäl kan finnas motiv för stimuleraatt attanser av
distansarbete. kanDetta regeringengörast.ex. attgenom uppmanar
offentliga myndigheter och organisationer så långt möjligtatt som

distansarbete förunderlätta sina anställda. börSIKA kontinuerligt följa
informationsteknikenutvecklingen och dess påverkan påav

transportbehovet och utarbeta underlag förslagtill tillresmönstret samt
åtgärder.

förbättringargår nå det gäller framkomlighet,Det näratt stora
trafiksäkerhet och miljö med hjälp transportinformatik. Vi ställerav

förslagen från Delegationen förbakom transporttelematik bl.a.oss om
att

nationell digital transportdatabasupprätta en
vägtrafikledninginrätta organisation fören

satsningar på regional och lokal transporttelematik ska kunna få
statsbidrag via för regionalanslagen transportinfrastruktur.

kan inte utformasJämställdhetspolitiken isolerad från andra
politikområden ska ingå naturlig del målnär sättsutan som en upp
skilda områden i samhället och uppföljning och utvärderingnär
genomförs. Minst lika viktigt det jämställdhetsperspektivär att ett

konsekvensbeskrivningarfinns med analyser och genomförs inär
beredningen förslag till reformer och andra förändringar.av

införlivapå detta jämställdhetsperspektiv i allaAtt sätt ett
politikområden kallas med internationell Dettamainstreaming.termen

också under detarbetssätt har året lyfts fram i detsenaste
internationella jämställdhetssamarbetet. Mainstreaming kan översättas

införliva jämställdhetsperspektivmed i huvudfåran inom varjeettatt
politikområde. innebär jämställdhetsfrågor inte kan behandlasDet att
enskilt eller vid sidan ordinarie verksamhet. Ettav
jämställdhetsperspektiv ska ingå självklar del i allt arbete.som en

Jämställdhet ska således hela transportpolitiken. Allagenomsyra
föregåsförslag och beslut ska analyser deras konsekvenser förav av

kvinnor.ochmän
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behövsDet jämnare maktfördelning i planering och beslut. Vien
föreslår regeringen direktiv ska eftersträvaatt jämnattger om man en
könsfördelning i de organisationer och samarbetsgrupper skasom
utforma det nationella basnätet för den interregionala trafiken.

Könsfördelningen i dagens infrastruktur- och transportplanering är
mycket ojämn. Vi föreslår regeringen trafikverken och SIKA iatt ger
uppdrag redovisa åtgärder för öka andelen kvinnor i olika bered-att att
ningsgrupper på nationell och regional nivå. Trafikverken ochm.m.
SIKA bör ordna utbildning/seminarier för personalen jämställdhet iom

Till revidering infrastruktur-nästatransportsystemet. ochav
transportplanerna bör andelen kvinnor medverkar i infrastruktur-som
och transportplaneringen öka väsentligt.

Vi föreslår det forsknings- och utvecklingsarbeteatt om
samhällsekonomiska metoder och modeller planeras bl.a. KFB,som av
SIKA och trafikverken inkluderar analyser skillnader i ochmänsav
kvinnors värderingar och hur resultaten påverkas dessaav av
skillnader.

Många undersökningar visar svenskarna har intresse föratt ett stort
miljöfrågor. Andelen människor genomför miljöanpassadesom
handlingar har ökat. gällerDetta dock i ringa utsträckning inom
trafiken.

Det personliga och intresset för miljöfrågor hosengagemanget
enskilda människor grundförutsättningama for förverkligaär atten av

miljöanpassat fåFör ökat inslagett transportsystem. att ett av
trafikfrågor i Agenda det angeläget2l kommuner väljerär att attsom
arbeta med trafikmiljöfrågor får statligt stöd i sitt arbete. Vägverket bör
fortsätta bistå kommunerna utbildning, kompetenshöjning,att genom
fysiska åtgärder i trafikmiljön, information goda exempel etc.om

Det angeläget myndigheterna harär genomtänkt ochatt en
medveten strategi för hur kan använda information ett,man som av
flera, styrmedel för de trafikpolitiskanå målen. Vi föreslår därföratt

regeringen trafikverken, Naturvårdsverket, ochKFB iatt SIKAger
uppdrag utarbeta informationstrategi kan bidra tillatt atten som
uppfylla de traflkpolitiska målen.

kraftsamling börEn ske inom forskning, utveckling och
demonstration till några få områden för och påskyndaatt styra
utvecklingen miljöanpassat Följande områdenmot ett transportsystem.
bör prioriteras:

Strategisk kommunikationsforskning:
Långsiktig hållbarhet-
Kommunikationernas betydelse och roll-
Processer och modeller för planering, beslut och utvärdering-
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och godstransporter:Person-
drivmedelMiljöanpassade fordon och-

samhällsbetaldapersontrafik ochKollektiv resor-
Säkerhet i transporterna-

transportlösningarsamverkandeLogistik och-
Intelligenta transportsystem-

underhållInfrastrukturens drift och-

utredai uppdragoch trafikverkenNUTEKKFB, attges
målinriktadesammanhållna, tidsbegränsade ochförförutsättningarna

statliga forsknings-mellan näringslivet ochsamverkaniFUD-program

organ.
internationelltEU-arbetet ochdetInom annatgemensamma

roll. Införpådrivande och aktivSverige haforskningssamarbete bör en
svenska koncentrerasbör insatserplaneringen EU:s 5:e ramprogramav

områdenkommunikationsforskning och till sådanastrategisktill som
fordonsteknik och drivmedel, järnvägs-bl.a.harmonisering,kräver

transporttelematik.teknik och

Konsekvenser

säkra ochtill få effektiva,syftar bl.a.trafikpolitikförslag tillVårt att
till ökadpolitik bidrarsådanEnmiljöanpassade transportsystem.

miljön ochkonkurrenskraft samtidigtsysselsättning ochvälfärd, som
förbättras.säkerheten

i huvudsak nåfinns möjligheterdethar beräknatSIKA stora attatt
långsiktigadekoldioxid och Avutsläppetappmålen för avgaser.av

Möjligheten nåkoldioxidmålet.nåutsläppsmålen det svårast attär att
sjöfarten.med utvecklingen inom Inomsvavelmålet hänger samman

mycket svårtdet ocksåkonstateratMaTs-samarbetet har är attattman
harkulturmiljön. Vii ochoch intrånghälsamålennå natur-om

uppföljningtrafikslagsövergripandeförföreslagit ett-nytt system av
komplettera medmöjlighettrafikpolitiken. Dettamålen och attger

effektinte avseddförslag till styrmedelvåraåtgärderandra gerom
internationella överenskommelserdesvårt nådet visar sigeller attom

beräkningar.vi förutsatt i vårasom
för infrastruktur- ochhar föreslagitviprinciperDe som

i olika skedenbl.a. krav påmed MKBtransportplaneringen av
det framtidabidra tillkommerplaneringsprocessen attatt

omgivande ochmed deti samklangutformas natur-transportsystemet
ochmålenföreslagithar ocksåVikulturlandskapet. natur-att om

utvecklaskakontinuerligtska följaskulturvärden attsamt manupp
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för hur intrång ska beskrivasmetoder och beaktas i
bidrar ytterligare till framhävaplaneringsprocessen. Detta viktenatt av

till och kulturvärden.hänsyn natur-att tarman
möjligt med särskilda åtgärder förVi bedömer det säkeratt en

kostnad cirka mdkr,vägtrafik, till total på 80-90 minska risken fören
skadas allvarligt i vägtrafiken med hälften.dödas eller änatt mer

bidraförslag kommer till positiv regionalMånga våra att enav
stödet till drift kommunala flygplatser,utveckling. gällerDet t.ex. av

persontrafik, infrastmkturinriktningenupphandlingen interregionalav
förökade regionala transportplaneringen.och det ansvaret

persontrafikens effekterförslag till intemaliseringVåra externaav
kollektivtrafikresenärer med undantag för flyg-innebär att gynnas,

priser. priser och högre kvalitet defår högre Lägre påresenärer som
för låginkomstagaresärskilt positivt och kvinnor.kollektiva ärresorna

kommandebusstrafik till följd avregleringlångvägaMer ärav en
och andra med låg betalnings-för pensionärer, studentergynnsamt

drabbar i första hand tjänsteresenärer.förmåga. priser på flygetHögre
kännbara för med låga inkomster förBilavgifter änär mer personer
avgifter kan innebära dessa måsteandra Höga att gruppergrupper.
Samtidigt de kör bil i centrala områden,från åka bil.avstå äratt som

ofta med höga inkomster. dettaavgifterna blir högst, Pådär mänsom
utsträckning.bilavgiftema denna i Omdrabbar störresätt grupp

för ökat utbud och höjd kvalitet påbilavgifter utrymmeger
kvinnorkollektivtrafiken än män.gynnas mer

hushållens drivmedelskostnad kommerhar beräknat hurSIKA att
förslag till bensinprishöjning och regleradmed vårtutvecklas

förutsättning körsträckan oförändrad.bränsleförbrukning under äratt
drivmedelsutgiftema med dessa förutsättningarAnalysen visar att

inkomstklasser mellan år och år 2010.för alla 1998 Mestsjunker
högre inkomstklasserna. de med lägstkostnaderna för de Försjunker

drivmedelsutgiftema med med högaminskar 4 %. Deinkomst
minskning med 10 %.inkomster får en

nettoutgiftsökning för inomleder tillförslagVåra statenen
med mkr beroendeKommunikationer 215-325 årutgiftsområde 22 per

flygplatser.till kommunalahanteringen stödetav
påverkar skatteinkomster.också styrmedelVi föreslår statenssom

beräknas öka med i storleksordningenskatteinkomster 0,8-Statens
förslag.till följd våramdkr årl,5 avper

intentionerna i vår trafikpolitik genomförsmiljömål nåsVåra om
internationella arbetet. vi föreslårdet Detoch vi lyckas väl i program

grund för utvecklingen hållbartgodför det fortsatta arbetet är ettaven
utvecklas i de strategiska miljöbedömningar,Dettatransportystem.

kapitel.i varjevi redovisar sistsom
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Summary

A of the future contribute economictransport andsystem must to
social development without depleting natural destroying theresources,
environment ruining human health. A of the futuretransport systemor

be economically, socially, culturally and ecologically sustainable.must
This how introduce the vision of of thetransport systemwe a

future presented this final Our vision picture of thereport. conveys a
road towards long-term sustainable and providestransport systema a
platform for the proposals make. indicates what wish towe we
achieve, within surveyable future, through the traffic policya new we
propose.

Transport policy objectives

We the following policy objective:transportpropose

The objective of policy ofler andcitizenstransport enterprise into
all of the good, environmentally benign and safeparts country a

supply which socio-economically eflicient and sustainabletransport
the longin term.

This objective be exactly expressed though the followingcan more
partial objectives:

Increased welfare, employment and competitive capacity0
Traffic policy shall help increase well-being, employment and theto
competitive capacity of enterprise.

Environmental quality0
The shall contribute towards good habitat and shalltransport system a
be adapted what human health and tolerate. Conservationto nature can
of natural shall be promoted.resources
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traflicSafe0
;beinjured by traffic shallkilled andof...numberThe persons

killedshall bethe longreduced.continuously In term, orno one
injured by traffic.seriously

availabilityTransport0
besuch thatdesigned inshall beThe transport system cana way

accessiblebe made farshallPublicallcitizens.used by transport more
thehas hitherto beenimpairment thanfunctionalwithto case.persons

offered adaptedshall bespecial needswith transportPersons means.

regional developmentPositive0
in allpositive developmenttowardscontributepolicy shallTransport

of longoffset the disadvantageshelpand shallof the tocountryparts
of thedifferentbetweendistances country.parts

sustainability theof long-tennThe requirements transport sector
healthof humanshall beoperationsthat nottransport causeamean

intrusionemissions, noise,and thatdeteriorating.in respect, orany
seriousoperations shalleffects ofnegativeother nottransport cause

shallThecultural heritage.the systemdamage transportnatureto or
of themakenaturalofconservation parttopromote resources so as

beenwhich haveculturalandecocycle, to resourcesconserveso as‘
the activemake possibleordergenerations. Inbysuccessivebuilt toup

cultural qualities, thenatural andutilisation of system musttransport
with,and interactswhich ties indesigned inanddevelopedbe a way

environment.culture andexistingtheand‘ builds on,
the followingobjectives forenvironmentallong-termWe propose

areas:

and greenhousepollutantsof airemissions gases,
health,humanpollutionof airthe impact on

unoise,
qualities,and culturalnatural

natural resources.

dioxideand carbonpollutantsof airemissionsWhere are
intermediatetimetabledfollowing,thealsoconeemed, proposewe

targets:
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1Substance Base Intermediate Long-term farHow haveyear we
2objective objective got 1995

Carbon dioxide 1990 -15% by 2020 -60% +10%
-80%Nitrogen oxides 1980 -50% by 2005 -11%

Sulphur -45% by1980 2005 -90% -37%
-70%VOCs 1988 by 2005 -85% -26%

1Base variousrest agreementsyears on
2Source: Tne National Environmental Protection Agency, 1997

of policyPrinciples transport

followingthe principles of policy withWe viewtransport topropose a
efficientobtaining socio-economically supply and achievingtransport

the objectives of policy.transport

be basedpolicy long-term objectives concerningTransport must0 on
habitat and whathealthy and human health tolerate.naturea on can

connection with the planning of infrastructure and trafficIn at0
national, regional and local levels, society defines the framework
for allocation within the regardstransport sector,resource e.g. as

theroad and railway construction and supply of transit.mass
firms decide for themselvesCitizens and what transport0

make, within the framesthey indicated by society.arrangements
This, however, consideration, in situation of choice,presupposes a

only of personal cost/benefit but also of the effects thenot on
community whole, which be achieved throughturnas a can
economic instruments and regulatory whicharrangements
internalise the external effects, i.e. include, the thecost to
individual, the effects others.on

intemalisation influenceThe of individual andto0 purpose
choice and behaviour, of promotingcorporate transport as a means

of policy and socio—economicallythe objectives efficienttransport a
of the transport system.use

the intention of encouraging efficientGiven utilisation of the0
the traffic volume-related effects,external i.e.transport system,

of using different modes of whichthe havetransport,consequences
be intemalised. of doing this by usingOne andto taxesway

ofcharges bring the price into line with its socio-transportto
economic maginal costs.
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Using the price of steering instrument enough.transport not0 as a
What needed combination of economic instruments anda
regulatory devices whereby the objectives be achieved withcan
maximum cost-efficiency.

for emissions ofintermediate carbon dioxide and certainOur targets0
fumes be used for deciding howexhaust environmental effectscan

be evaluated when making socio-economic andto assessmentsare
externalintemalising costs.

for long-term sustainableThe requirements leadtransport system0 a
theattach particular importance objectives of goodto tous a

and safe traffic. The objectivesenvironment these areas are an
point of departure for analyses of actions andimportant

basis for theThey judgingtoare serve as aconsequences. necessary
for achievingstrength of steering instruments greatvery

whichand the rapidity with those instruments beimprovements can
introduced, bearing mind the requirements of socio-economic
efficiency.

pricing adapted the socio-economic marginalTransport to costs0
fixednormally sufficient overheads. The ofnot to cover manner

infrastructure finance should be determined according its impactto
utilisationthe of investments and of the infrastructure,extent onon

of the form of financethe administrative andcost onon
and fairness.considerations of distributive policy social

efficiencythe road and rail considerations makeIn sector,-
full infrastructureinappropriate demand Thecostto mustcoverage.

financed primarily of general taxation The level ofbe out revenue.
affecting traffic should be determined primarilydirectlytaxes

the importance instruments for internalising externalaccording to as
effects. redeployment however, beFor tax reasons, may

than intemalisation demands.justifiable levy higher Taxestaxesto
reduced other efficiencythen be Forareas. reasons,can

of participation financing ofcertain element in themoreover, a user
be desirable, achieve linkage betweeninfrastructure tomay so as a

who derive benefit from investment and those who forthose an pay

civil and shipping, will continue forIn aviation tousers pay-
fromThis deviates the principles whichinfrastructure. we propose

and railways. This because the infrastructurefor roads costs are
themrelatively small, that allowing be borne byto transportso

will have only limited impact the efficiency with whicha onusers
used. There possibilities, withinthe thetransport systems are are

utility, of adapting ofof the public chargesstructure systems so as
while the allowinginfrastructure time forcosts atto samecover
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variations external effects. addition,In special environment
charges be needed, for example, for carbon dioxide. Thesemay
charges regarded and the proceeds of themtaxes, toare as accrue
the State.

These principles for governing the utilisation of the transport
opinion, form basis of steering principles in allsystem can, our a

modes of Implementation of the principles, the othertransport. on
hand, of according the differingto tomay course come vary
circumstances of different modes of transport.

Road traffic

The road of importance for economic developmentsystem great
everywhere the addressedWe this topic first interimcountry. our

infrastructure SOU 1996:26. Principles for intemalising thereport on
external effects of road traffic have been dealt with in secondour
interim whichSOU 1996:165, in proposed the followingreport we
changes road traffic taxation:to

increase in carbon dioxide raise the price ofAn petroltax0 so as
real by 0:10 for the period ending TheSEK 2020.terms per annum

fuel suggested beprice of diesel correspondingly increased.to
change in the petrol.No tax0 energy on

Higher diesel fuel, intemalise the externaltax toenergy on so as
effects of diesel-powered estimateWe that this wouldcars.

ofcorrespond price increase SEK 0:20-0:50 litre.to a per
Continuing differentiation of both petrol and dieseltaxes0 energy on
fuel according the environmental performance of fuelstheto
concerned.

fuels forbio-based long introductory period.No tax0 aenergy on
of the vehicleRestructuring tax toon cars, so as encourage a more

equal distribution of weights, for traffic safety reasons.
Amendment of the vehicle diesel-fiielledtax to prevent0 on cars, new

with superior environmental performance and safety qualitiescars
being heavily than oldertaxes more cars.

the interim kept mind regarding the taxation ofIn report anwe open
becauseheavier goods vehicles, HGVs, wanted make overalltowe an

of all modes ofgoodsassessment transport transport.
supplemented calculations of the external effectshaveWe now our

of those effects intemalisedof heavy traffic. through theSome are
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fuel. If their external effects bediesel totax wereenergy on
vehicle this would requireinternalised through the HGVs,tax on very

vehicle taxation.heavy increases in
magnitude would strike hard Swedishincreases of suchTaxation at

do consider advisableand Swedish hauliers, andenterprise notso we
should be raised the level which fullthat vehicle HGVs totaxes on

demand. has consider the levels ofinternalisation would One to
countries and decide what beapplying other EUtaxation can

enterprise. examples show whatreasonable for Swedish We present to
this can mean.

traffic exposed theused for deliveryLorries not toare same
and the increases needed for fullcompetition the HGVs, taxas

concemed. thesesmaller where theyinternalisation Forare reasonsare
goods vehicles should thevehicle lighterthat taxes on onproposewe

internalisedexternal effects whichwhole correspond the notto are
diesel tax.

faced with the competitive situation HGVs,Buses not assameare
vehicle long-distance buses impactwill increased taxes on onnor

Considering that fullproduction and employment. we propose
effects of long-distance trafficinternalisation of the external passenger

of theshould apply buses. viewby rail, and air, the Intosamecar
that effected byrequired, these beheavy increasestax proposewe

stages.
do feel that vehicle buses inother handOn the not taxeswe on

ofservice should be increased while theregional and local costs car
unintemalised. of this kindremain increasestraffic in urban Taxareas

transit and could lead increased fares causingwould affect tomass
for private motorism.public opttransport topassengers

Sweden ought principle be made bearTransit traffic through to to
of external effects which gives rise Thisthe marginal to. tocost can

accomplished through the inclusion the Eurovignettebeextentsome
the road network which transit traffic makesof those ofpartssystem

of.use
introduce and place-should be possible in the long time-term to

traffic the technologytaxation of heavy usingdifferentiated Europe,
pricing urban that Swedendescribe for road Weareas. proposewe

introduction of such of charges.work the systemto asecure
Sweden, within the should also forthat EU,We presspropose

specific fuelregulations reducing consumption;agreements0 or
for ecological and safety Classificationintroduction of systemsnew0

should also include vehicles intendedof vehicles; these to run on
from renewablefuels energy sources;
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vehicle exhaust and noiseregulations ofstrictersuccessively0
emissions;

for vehicularand monitoringrequirementssustainability systems0
emissions.

ofshall introduceSwedenthatalsoWe system eco-a newpropose
informationThis be usedvehicles.forclassification motor as ancan

basis for publiccertainandfor procurement.extentto as aaconsumers
for traffic safetychapterIn present strategyseparate awea

deaths andvision, i.e.thefor realisingpromotion and zerozerozero
roads.injuries theserious on

for theother thingstraffic,safeachieveTo necessary among
tolerancehumandesigned with referenceberoad tosystem totransport

traffic be created insafethatThisexternal violence.of twocanmeans
andsafeinvestingspeed, byreducingeither by streetsbasic orways:

achievementsafety equipment. Weandsafe vehiclesroads, present an
offirstconstitute thewhichtrafficsafemodel for stage acana

vision.thefor realising zeroprogramme

trafficRail

have madebill, the railwayspolicySince the 1988 transport progress
traffic andRegional railothers.groundand lostrespectssome

heavily, whileexpandedtraffic haveX2000Speed Trains HSTHigh
internationallevel byhighstarting fromservices,rail freight a

theother thingsshares.market Weloststandards, have propose among
competitivestrengthening thewith viewfollowing toameasures

traffic:of railcapacity

andmaintenanceof tracksegregationContinued transport0
railtheoperations sector.

task ofgiven theshould beAdministrationRailNationalThe0
betweenof demarcationthe lineof defininginvestigating ways

importanceoperations. Greatandmaintenancetrack transport
andeconomies of scaleconnectionthisattached inbeshould to

traffic.co-ordinationbenefits of
Swedish Statewithintraffic SJandtrafficGoods passenger0

end should bethissegregated.clearly Meansshould beRailways to
method and wouldconceivableIncorporationinvestigated. a

whole railof thethe ownershipwideningforopportunitiescreate
offreight business partsor
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SJ services will have priority lines for interregional0 passenger on
rail traffic which be operated commercial profit. Theatcan a
commercially profitable lines will be supplemented by nationala
basic network procured by the State collaboration with the

providers. The providers willtransport transport regionalprocure
rail and will be able take thetransport of theto part procurement
national basic network. The national basic network also includecan
non-rail traffic.
The of the .national basic network maintain0 topurpose a
satisfactory interregional supply with good availabilitytransport
and contribute towards positive regional development.to The basic
network contain traffic justified by conditions of the nationalto

and regional policy. Night train services, for example,economy are
highly important, least those who, for variousnot to reasons, are
unable travel by air. The basic network alsoto includeto
combined regional and interregional services.
A National raflicT will beAgent appointed design the nationalto0
basic network together with the providers, thecounty transport
National Rail Administration and SJ. The National Traffic Agent
will also be responsible for State ofprocurement transport.
If the State should the andtransport at present0 procure same as no
losses this be covered by SJ, this will abouttransport to coston are
MSEK should600. be the task of the National Traffic Agent,
together with the providers, the National Railtransport
Administration, SJ and possibly other compilepartners, to
supportive documentation for assessing the need of fundingState
allocations for of the national basic network. Theprocurement
benchmark should be MSEK 700 which theper annum, sum
needed approximately the traffic today plusto theprocure same as

the regional rail service.amount to cover
The Riksdag should decide the focus of the national basic0 on
network, while the time deciding the focus ofat same on
infrastructure planning. The basic network should be decided by the
Government when finalising the infrastructure and plans.transport
Rail freight traffic will be completely deregulated. Freight traffic0
will be exempted from track charges because consideration of
enterprise policy and competition preclude the full intemalisation of
the external effects of road haulage traffic. theFor same reason,
funding will be given intermodal operations.support to transport
The division of the rail network into main lines andpresent county0
lines will be abolished. The National Rail Administration will be
made responsible for the whole of the State-owned rail network.
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The National Rail Administration should be enabled taketo0 over,
its initiative, the important of the capillarymost partson own

network. The National Rail Administration should be given the task
of investigating which of the capillary network should beparts
transferred the Administration of securingto as a means
competitive neutrality and socio-economic efficiency.

forshould be possible State be made certain othergrants to to0
networkof the capillary rail the for privateparts same way as

shouldroads. The State according the importance ofgrant tovary
track facilities. Tracks receivingthe State be keptgrants must open

whichvarious rail will prejudiceOperators, termsto noton
Nationalcompetition. The Rail Administration should be given the

of investigating the of the fundingtask and ofstructure system
proposing suitable funding percentages.

Shipping

of Swedens foreignNearly by volume trade carried by90 centper
of shipping freight hasship. The total volume increased during the
other hand, the share of international goodsdecade. On thepresent

conventional shippingtraffic accounted for by has diminished,
favour of ferry traffic.primarily in

environmental problems mainly through emissionsShipping causes
carbon dioxide, well marine pollution theof exhaust fumes and as as

oil-contaminated ballast and other Shippingform of oil, waste.
of fromfor sulphur emissions the90 transportcentaccounts over per

one-third of its nitrogen oxide emissions. Thereand for roughlysector
theseof reducing emissions, through thegood prospects e.g.are

fuels and by of catalyticsubstitution of low sulphur exhaustmeans
technology modifications board ship.conversion of engine on

for the of shipping lanescharges currently made andThe portsuse
differentiated according the external whichby shipping to costsnotare

shipping gives rise to.
Maritime Administration, Swedishthe National the1996In

Association and the Swedish Association ofShipowners Port
Stevedores agreed aimedAuthorities and Master aton measures

reduction of emissions of sulphur and nitrogenachieving 75 centa per
oxides from shipping by the 2000.year

voluntary between Nationalof the theWe agreement0 approve
the Swedish Shipowners Association andMaritime Administration,

Association of Authorities and Stevedoresthe Swedish Port Master
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its fulfilment. Efforts by theand attach importance Nationalto
Administration, however, shouldMaritime concentrate on

incentives for action.reinforcing the
that Sweden take internationally bring aboutWe steps to0 propose

for reducing fromother countries emissionssimilar agreements
within the the and HELCOM, forshipping, and that, EU, IMO

the question of intemalising theexample, Sweden actively pursue
of shipping international level.external atcosts

lackingfor marine oilDisposal facilities waste at presentare
projectThe Baltic Strategyof the Baltic ports.most now progress

of facilitiesof has the aim installing suchthe auspices HELCOMunder
control also needed.joint inspectionall Balticin A systemstates.

of reception facilities the Balticdevelopmentregard theWe ports0
recommend that the question ofnecessity. Weurgentanas

discussionsgiven high prioritysuch facilities befinancing
theof the special funding whichdeploymentconcerning

co-operation.allotted for BaltichasGovernment
the partnershipthat SwedenrecommendalsoWe matter,pursue0

uniform legislationconcerned, of bringing aboutcountrieswith the
offor thecountries controlBalticin the systems managementon

ships waste.

Air traffic

rapid long-whenobvious advantagestraffic hasAir tocomes
importantinternational alsodomestic anddistance transport. very

freight. Domestic air serviceshigh-valuecarriage offor the urgentor
and enterprise those of thecitizensespecially important partstoare

alternativesNorrland, where goodoflarge transportpartscountry, e.g.
lacking.are

emission ofenvironmental problems through itsAir traffic causes
by take-and though the noise entailedcarbon dioxidepollutants andair

superior ecological qualitiesaircraft withand landing.off New are
willbut the replacementsuperseding oldergradually types, process

of aircraft far superiorlatest generationslong time. Thetake toarea
furtherenvironmental performance.of Nogenerations inearlier terms

anticipatedof alternative fuelstechnical improvementsdecisive are
future.foreseeablewithin the

utility.State-ownedAdministration LFVCivil AviationThe a
of air traffic.adapted the marginalprimarilychargesIts coststonotare
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thepossibility of adaptingconsider thebeThere systemtocausemay
allowance forthough with duemarginalcloselyof costs,tocosts more

requirements.financingAdministrationsthe
thereforeWe propose

of chargesofthe effectsinvestigateThat LFV system morea0
time-adjusted tariffmarginaladaptedclosely atcosts,to e.g. a

of slotand the questionhigher charges BrommaArlanda, at
considerationof charges,changing theWhenallocations. structure

responsibility for thefinancialAdministrationstaken thebe tomust
infrastructure.

end of 1996. LFVabolished theenvironmentformerThe attax was
deviseremit,under Governmentworking,currently to ana
oxide andof nitrogenwill takewhichchargeenvironment account

emissions. Wehydrocarbon propose

augmentedcharge beenvironmentdesigningtask ofThat LFVs an0
framed with referencebewill alsochargethat the tosuch waya

emissions.dioxidecarbonactual
justifiability oftheinvestigatingtasked withbeThat LFV0

theengines,forconversion, leastcatalyticstipulating at casenew
aircraft.petrol-fuelledlight,of

fundinglongstandingmunicipal airportsmajority of representThe a
deficit of MSEKoperatingannualthey showTogetherproblem. an

impacthavemunicipal airportsthesetime, greatthe150. At onasame
therefore besolutionlong-terrnjointAregional development. must

theordermunicipalitiesand guaranteeby State toarrived at
of services.continuation

Accordingly, proposewe

ofall 27distributethrough LFV, grant tothe GovernmentThat a0
flights,regularmaintainingcurrentlymunicipal airportsthe

Theoperations.freightsubstantial air grantflightsseasonal or
deficit. 1966operating Inthe totalofabout 75should centpercover

about MSEK 115.correspondsthisfigures to
of therepresentativeswithtogethercommissioned,beThat LFV0

kind.of thisframemunicipal airports, systemto a
beequalisationand profitforest grantexistingThat the grantcounty0

abolished.simultaneously
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The principle of intemalising external have certaincosts can
adverse regional by augmenting the of long-distancecostconsequences
domestic air travel. We therefore that LFV, conjunctionpropose
with its work of environment charges, take intosystemon a new

the aim of positive regional development.account The ofstructure
airport charges should also be tested from this point of view, shouldas
the structuring of the of the municipal airports.grant

Long-distance transportpassenger

We that the external effects of be fullytransportpropose passenger
intemalised. This estimated entail reallocations ofto passengers
from air and long-distance bus railto transport.

We that large of interregional traffic,partspropose atpassenger as
should be operated purely commercialpresent, basis. Besides,on a as

has already been made clear, the State aside funding forto set
interregional national basictransport network. thisInpassenger on a

the State will responsibility for all of theway partsassume country
obtaining satisfactory interregional supply of acceptabletransport
availability, which difficult supply withtoeven areas are
commercially viable This order,transport. othernecessary among
things, sustain positive regional development.to

Assuming that the external effects of bus traffic fullyare
internalised, feel that long-distance bus services should eventuallywe
be completely deregulated. This benefit with smallcan passengers
incomes. Considering, however, that rail traffic has been ablenot yet to
harvest the benefits of the extensive investments trackways that are

feel that deregulation should be postponed fornow progress, we a
few until the competitive capacity of the railways has beenyears,
strengthened.

improveT0 the co-ordination of infrastructure planning and
the enterprises shouldtransport, supplytransport statisticalpassenger

data those who responsible for the planningto of infrastructure.are
The Government should issue the directives for the handlingnecessary
of travel statistics.

Better co-operation between the different modes of fromtransport
door door will confer benefitsto and helpgreat transporton users can

enhance the attraction and competitiveto capacity of transit.mass
ofSome this be achieved through continued development of thecan

activities of Samtrafiken i Sverige AB.
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Long-distance goods traffic

Goods traffic has rapidly in decades. Tonnage growthrecentgrown
limited, but distances tending increase.transport tonow average are

The biggest increase shown by heavy long-distance goods traffic and
air freight. This development expected continue.to

road traffic has taken large of freightHeavy the marketpartover a
previously dominated by the railways and shipping. Intermodal traffic
has developed moderate period, risingat rate ten-yeara very over a
from million has difficulty3 4 holding its theinto tonnes. own

roadprice competition with and conventional railtransport transport.
large proportion of Swedens foreignA trade carried theon

networks of other countries, through Germany. Roadtransport e.g.
traffic Germany and the north of Western affected byEurope
growing congestion problems. Cross-border rail traffic also has serious
problems. The Swedish Institute for and CommunicationsTransport
Analysis, has shown specimenSIKA, calculations that these
problems also have heavy impact traffic Sweden.acan on

Sweden should work within the for the development ofEU Euro-a
for road traffic and forvignette correspondingsystem systema

applying rail traffic.to
salient principle of the policy whichOne thetransport we propose

intemalisation of the external which traffic gives rise This,costs to.
however, subject certain impediments where goods trafficto
concerned. regulatory and considerations of employmentEU systems
and international competition preclude the full internationalisation of
the external effects of heavy road traffic.

caculated, for example, that thehave vehicleWe 40tax tonne,on a
vehicle would need be raised from5-axled the SEKto present

about 116,000/yr13,000/yr SEK order achieve fullto to
of external effectsintemalisation the which externalisednotare

of diesel fuel.through the price specimen calculation haveIn a we
indicated increase from annually.SEK 13,000 SEK 26,000 Thetoan
difference between factored increase of vehicle heavy traffictaxesa on
and full intemalisation corresponds roughly SEK 0:04 tonne—km.to per

difference,make for this that the external ofTo costsup we propose
rail shipping freight be intemalisedand corresponding lesserto a

The compensation for rail and shipping should beextent. amount to
tonne—km. allocation ofSEK 0:04 An goods traffic betweensome per

the different modes of then be obtained resembling thattransport can
full intemalisation.which would result from

therefore that track charges for goods traffic beWe propose
introduced for terminal handling ofabolished and that be thesupport
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forintermodal traffic. Track charges goods traffic totalat present some
Interrnodalannually. should be addressedMSEK 350 transport support

purchasers and should be aboutthe SEK 20to transport tonne.per
Given the volume, estimated that intermodalpresent transport

would need be about ShippingMSEK 100tosupport per annum. can
compensated approximately the by refrainingbe fromextentto same

carbon dioxide charge shipping freight.introducing a on
and the Nationalthat Rail Administration beWe SIKApropose

instructed design detail supportive for intermodalgreater systemto a
have indicated.terminal operations the Consultationsterms weon

held with representatives of the enterprisesshould be transport
concerned.

be commissioned design freightfurther that SIKAWe to apropose
within the goodsfor policyState transport system.strategy measures

proceed association with referenceThis work should a group
authorities, the enterprise and otherrepresenting the sectortransport

concerned.parties

trafficand localRegional

emissions, noise,effects of road traffic, i.e. exhaustexternalThe
urban than ruralmuchaccidents, congestion greateretc., are

differentwithin urban and betweentheyMoreover, areasvary asareas.
pricing be fair and effectiveconsider roadhours of the day. We to a

external effects urbanof internalising the areas.means
thereforeWe propose:

commission the National RoadtheThat Government0
with the National Board, andAdministration, together SIKATax

for introducing road pricingmunicipalities, devisethe strategyto a
justified external effects.where this by theurban areas

introduce road pricing leastThat the aim should be atto one0
This that decision belater than 2002.urban mustnot means aarea

with the revision of theconnectiontaken in 2001 next
infrastructure plans etc.

promptly investigate the legal feasibility of,theThat Government0
needed municipalitiesand draft the legislation to toempower
steering instrument urban traffic.road pricingintroduce, as a

commissioned,National Road Administration beThat the0
municipalities, initiate large-scaleconsultation with the to

immediately, in order other thingsdemonstration projects toamong
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technology.and advanced One of the experiments shouldtest new
take place the of Stockholm.area

actively withinThat Sweden work the developEU technologyto0
and harmonise standards and contribute towards pilot projects
several places Europe.

formulated for traffichave safety the effect that,We target toa
will be killed seriously injured traffic.ultimately, orderInno one or

for this be achieved, be allowed drive thanto must not to atcars more
they risk meeting pedestrianskm/h in places where cyclists. This30 or

achieveddriving speed reduction be primarily by physicalmust means.
oftechnical alternatives the information technology whichOther use

physical involve socio—economicalless measures canmeans
advantages.

We propose:

municipalities be empowered impose, municipalThat the to on0
of speed limit ofregulations derogation the basiccurrentstreets,

km/h.50
for regional traffic facilities be madeThat funding allocations0

safetyavailable for local traffic improvement alsomeasures
frame for traffic safetybeyond the spending andMSEK 1,000

remediation indicated theenvironmental Governmentsmeasures
Bill 1996/97:53.Infrastructure

Administration should doThat the National Road to supportmore0
the municipality and should help otherdemonstration projects

within the municipalities of theimprove knowledgeto zeroways
and the achievingvision toway

municipalities responsible for the environment and health inThe are
also other instruments besides road pricingurban Theyareas. can use

traffic controls, pollution-freeurban traffic, parking policy,e.g.
information and settlement planning. The theState supportcanzones,

of legislative amendments, research,municipalities by means
projects, and also by contributingdevelopment and demonstration to

Researchdevelopment of The Communicationsthe competence.
and the National Road AdministrationAdvisory Committee KFB

role play in this connection.have important toan
We propose:

neededinitiate the legislative amendmentsThat the Government0
possible the provision of favourable parkingorder maketo

environment-friendly vehicles.conditions for
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That be tasked with initiatingKFB and supporting pilot projects0
relating the joint distribution of goods and co-operativeto to car
pools.

transit of basic social servicesMass and thepart ata can same
time improve the environmental situation in the larger urban
communities. Responsibility for transit services devolvesmass on
municipalities and councils through the providerscounty transport
the counties.

recommend giving the counties libertyWe distribute thegreater to
regional allocations for infrastructure such thattransportnew a way

also be made for local traffic facilities.grants can
order contribute towardsIn positive development of publicto a

ruraltransport areas, we propose:

That be tasked with supportingKFB pilot projects forurgent0 co-
ordinated public solutions rural and withtransport areas
spreading information successful ventures.on
That the National Road Administration be called its0 upon
maintenance planning show special consideration for the needs ofto
public rural i.e. the need for viable roads all thetransport areas,

round, safe bus and pathways leading them, andstops toyear so on.

that the regional allocations also beWe made applicable topropose
socio-economically justified facilities for local pedestrian and bicycle
traffic.

that the National RoadWe Administration be instructed topropose
review the rules which should apply concerning responsibility forState
ferry services. The National Road Administration should consult the
National Rural Development BoardArea this essentialmatter.
that the rules and their implementation should contribute towards a
living archipelago and should be found unfair between differentnot as
archipelago and between inland and archipelagoareas areas.
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Co-ordination of planning, decision-making and
follow-up

developedA of inter-modal follow-upsystem and evaluation of
policy aims, principles andtransport lacking at present,measures

and thereforewe propose:

That SIKA be tasked with reporting regularly the Governmentto0 on
achieving the aims of policy, and withtransportprogress

presenting concise causal analysis of such development. This taska
be of intersectorial beto carriednature. toan out

consultation with other authorities concerned and based theiron
follow-ups.own

willSIKA be given the task, acting co-operation with the0
authorities concerned, of regularly following the development ofup
marginal charges and regulatorycosts, the trafficarrangements

The evaluation, which be reportedsector. the Government,to to
shall also contain analysis of the impact of various instrumentsan
and policy goal achievement.measures on
SIKA will be given the task, acting co-operation with the0
authorities concerned, of following the overall socio-economicup
profitability of infrastructure projects.
The authorities will be giventransport responsibilities for0 exact
following goals and achievement requirements in their fields ofup
activity and within the of each authoritys sectorialscope
responsibilities, well for drawing action whichas as up programmes
will achieve the objectives.
The Ministry of Transport and Communications will strengthen its0

for strategic analyses, follow-up and control.resources

ofNone the authorities has the overridingtransport aim of
promoting efficient, environmentally appropriate transportan system.
The objectives merely that each of themstate to promote
development within its particular mode of This impedetransport. can
co-ordination and co-operation between different modes of transport,
and view the Government should therefore review the standingour
instructions of the traffic authorities and indicate overridingan
operational objective for the whole function of the transport system.

The follow-up of policy important foundation fortransport thean
future planning of infrastructure and We thattransport. propose
should begin, with focal planning in whichat present,as a process
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important strategicpolicy anddirections ofalternative transport
assessed politically. alsoanalysed and Webequestions proposecan

ofconducted regionally, view thekind beof thisfocal planningthat
responsibility for theacquiredhavingand regionscounties greater

regionalof theirplanning system.transport
for assessing, withlackingMethods greatpresentat anyare

of this kind,of intrusion. Costsdifferentofthe typescostaccuracy,
calculations.socio-economic Weincluded theconsequently, notare

futureattentionshould receiveof intrusionquestionsfeel that more
and theNational AntiquitiesBoard ofCentralTheplanning.

tasked by thehave beenProtection AgencyEnvironmental
ofand impactthe intrusionproposing methodswithGovernment

be describedenvironmentand culturalnaturaltheinfrastructure canon
planningsubsequentin theand taken into account process.

planning takingdiscussion of focalpolicythat theopinionour
of value.been Weperiod hasplanningduring thisplace great propose

opportunityprovidecouncil,politicalbe giventhat SIKA to anassoa
regularwith continuingconnectiondialogueandpolitical insightfor
also becouncil of this kindplans. Ainfrastructureof therevisions can

policy.offollow-uprole theallotted important transportan

environmentgoodA

whole ofthegood environmentof transportThe pursuit permeatesa
has alreadyof this Aschapteraddressedpolicy and report.every

actiondrawauthoritiesthenoted,been totransport programmesare up
policy objectives.of thethe achievementfields forseveralwithin their

emissions becarbon dioxideforfor the long-termorder toIn target
bewill havethefuel inputsfossil toachieved, transport sector

thereforfuels shouldbio—basedintroduction ofreduced. Anheavily
of achieving thewill improve theThisimmediately.begin prospects

dioxideof carbonreductionof 15intermediate centtarget a per
andandbetween 1990 2020,thefromemissions sectortransport we

therefore propose:

alcoholsoflater than 2002,petrol,admixture motorLow notto0
maximumequal theadmixturethefrom biomass,manufactured to

approximatelycorrespondingtoday,permissible tocontentoxygen
by volume.ethanol5 centper

basis. ThevoluntaryprimarilybeIntroduction to on a0
fuelswith thenegotiationsimmediatelyshouldGovernment open
this,Parallelpossible.admixturemake loworder totrade to
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preparations should be made for the amendments whichstatutory
be voluntary be reached.agreement cannotmay necessary a

Carbon dioxide exemption for fuel from renewabletax0 energy
sources.
Prolonged exemption for fuel from renewabletax0 energy energy

When the carbon dioxide fossil fuels has beentaxsources. on
increased and fuel from renewable becomes availablesources
sufficient quantities competitive prices, should beat taxenergy
gradually raised intemalise external effects.toso as
State for ethanol production facilities.support
Intensification of research, development and demonstration of
technology using fuel from renewable energy sources.
The AuthorityEnergy proposed in the Energy willAgreement0 new
have the task of co-ordinating work for the broad-based
introduction of renewable fuels.

first interim anticipated that bio-basedIn fuels fromreportour we
would constitute2010 onwards of fuel15 cent content.per energy

essential plan, conjunction with checkpoint for2001, theto a
successive attainment of this higher proportion of fuel from renewable

sources.

co-operationEuropean

The attainability of the policy objectives willtransport to great extenta
hinge the world around The development of long-eventson us. a

sustainable calls for extensive internationalterm transport system co-
operation. actively participate that co-operation andmustwe
influence the European policy. orderIn succeedtransport tocommon

this, need fordevelop work thisEuropeanto strategywe a our
based traffic policy aimsthesector, on we propose.

that priority be given followingWe the questions:topropose

Harmonised provisions concerning road charges and road taxes,0 use
applying all road traffic within the EU.to
Harmonised provisions environment-based shipping charges,0 on or
alternatively bilateral above all with the countriesagreements,
round the Baltic. Wider for the of economic instrumentsscope use

air traffic and shipping.
Further harmonisation of technical standards, including active0
participation research,in development and demonstration.
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possibilities of competition equal betweenImproved termson
companies. This involves, for example, questionsnational railway

harmonisedconcerning tracks, provisions trackto on useaccess
ofand stricter observance the EC regulations aid.charges stateon

Sweden should the question ofof this work,As part pursue a
resembling the Euro-vignette forof track charges systemsystem use

HGVs.
freeways throughImplementation of rail freight Europe.
large-scale introduction of bio-basedpossibility of facilitatingThe

willof differentiated of taxation. Thisfuels with the aid rates
of the Mineral Oil Directive.amendmentrequire

economic instruments introduce,for usingWider toscope
technology road vehicles. Thisand saferrespectively, cleaner

traffic safetyfor environmental andwider scopepresupposes
classificationpossibility of combining suchand theclassification

differentials.with tax
Balticthe ofintegration in non-EUContinuing transport sector

priority for environmentalcontinuing highcountries, with
questions.

achieve network co-operationshould work EuropeanSweden atto
co-operation Sweden.corresponding MaTslevel to

inter—modal questionsOther

for achieving availableWe transport system.present programme ana
others:includes the followingThis measures, among

busImprovements to stops.
servicelow-floor buses andinInvestment routes.

and travelfor terminalsDisabled equipment centres.access
procedures and services.information, reservationImprovements to

traffic.trackboundplatforms forRaised
and alighting from aircraft.for boardingLifting devices

for coastal andand jettieslandingImprovements stagesto
ferry services.archipelago

small craft.ofFunctional adjustment
equipment for shipping.life-savingImprovements to

1 "Environmentally benign transportcooperation project,stands for SwedishMaTs a
and lead byand industry takingRD and planning authorities partsystem", with transport,

Enviromental Protection Agency.the
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The providers will receive Statetransport for disabledgrants access
modifications of regional and local public transport.

Public rural plays importanttransport the lives ofpartareas an
residents without and driving licences. Because fewcars passengers are

number and live far public beapart, giventransport cannot a
standard rival that of the privateto For social however,car. reasons,

imperative that rural residents should be offered satisfactory supplya
of public This also important fortransport. of social equalityreasons
and equality of opportunity.

The definition of "satisfactory supply of public transport"a a
for the municipalities andmatter councils themselves decide,county to

since the preconditions for public greatly fromtransport vary so one
of the another. feelWe importantpart thatcountry to the transport

providers should define and follow of this kind.targetsup
Access work, schools, services, culturalto amenities, leisure

activities and social activities depends only the design of thenot on
but alsotransport system theto whichgreat extenta on way

different functions in the community planned and localised. ITare
developments also make important difference.can an

ofMany proposals will contribute towards positive regionalour a
development.

interimIn infrastructure,report proposed heavilyour on we
increased investments operation and maintenance and load capacity
improvements the minor road network. The rail track investmentson

recommended also concerned with improving freight services,we were
least central and northern Sweden. Ournot proposals reiteratedare

the Governments Infrastructure Bill. The Government has also
proposed upgrading the Bothnia Line, partly order railto promote
freight along the Norrland coast.

The for the operation of municipalsupport airports has,we propose
believe, important bearing and entrepreneurialwe an on access

activity, above all in the inland regions of Norrland.
alsoWe believe that the proposed earmarking of for themoney

of basic network for interregionalprocurement servicesa passenger
has important bearing regional development. thisIn thea very on way
State will responsibility for the whole being adequatelycountryassume
supplied with interrregional with high level of availability.transport a

The planning with regional responsibility,system, strongernew
which advocated first interim and which has beenreport,we our
proposed by the Government, that the regions will bemeans more
extensively enabled choose the be implemented.to Sincetomeasures
the regions themselves best suited for decide which investmentstoare
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should helpplanning promotethe toimportant, systemmost neware
development.regionalpositive

regionalbearingimportanthasTransport grants onveryan
competitionprejudicealteredshould bebut not todevelopment, asso

beingof Transportmodes grantsdifferentthe transport.between
investigator.appointedspeciallystudied by a

urbanfuturesociety,transport-efficientachieveorderIn to morea
underpin theandofmakelocalisedshould be todevelopment useso as

closedevelopmentHousing totransitof themain system.routes mass
Workplacesrelatively dense.beshouldtransitimportant routesmass

sitedshould bedensitiespersonnel athighwithpointsserviceand
beshouldmunicipalitiesThetransitbetween routes.nodal points mass

shoppingout-of-townof centressanctioningtheirinrestrictive new
impactnegativeand haveurbantheevisceratewhich centres onacan

housinggoodsconvenienceofsupplythe areas.
there toforthat,believe transportWe encouragecausereasons,

by the Governmentexample,fordone,beThisdesking"."hot can
home-facilitateorganisationsandauthoritiespublic toencouraging

continuousmaintainshouldSIKAemployees.theirforworking
needstheir impactand transportdevelopmentsofobservation IT on

policydraftshouldandtraveland measures.patterns,
andsafetytrafficpassibility,madebeimprovements toGreat can
theendorseinformatics.ofaidwith the transportenvironmentthe we

Telematics,forDelegation Transportthebymadeproposals e.g.:

database,digitalnationalof transportsettingthe aup0
guidanceof systems,settingthe routeup

regionalforallocationsthe transportviaofavailability State grants,0
and localregional transportinvestmentstowardsinfrastructure,

telematics.

permeated by equalbethuspolicyof towholeThe transport
byprecededbedecisionsandproposals toAllopportunities. are

andforof theiranalyses women.menconsequences
andplanningneededofdistributionequalA powermore

ofby the Governmentrecommend the issuedecision-making. We
beof thebalancesequal tothateffectthedirectives sexesto an

design thewhichjointand toorganisationstheaimed for aregroups
traffic.interrregionalnetwork forbasicnational

infrastructurepresent-daybalancedunevenlyThe verysexes are
instructthe Governmentrecommend thatplanning. Weand transport

theincreasingforand SIKAauthorities presenttraffic tothe measures
andnationaldraftingvarious atetc.,ofproportion groupswomen
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levels. The traffic authorities and should organiseregional SIKA
for personnel the subject of equaltraining/seminars opportunities inon

The proportion of takingthe parttransport system. women
planning should be substantially increasedinfrastructure and transport
of the infrastructure and plans.for the revisiontime transportnext

work socio-economicrecommend that the RD methodsWe on
which being planned, for example, by andand models KFB, SIKA

authorities be made include analyses of differencesthe totransport
of differencesvalues and the impact of thoseand womensmens on

results.
have shown that the Swedes take close interestMany surveys a

proportion of people ecologising theirenvironmental issues. The
traffic, however, this applies only slightactions has increased. In to a

extent.
and interest of the individualpersonal involvementThe

fundamental prerequisite for theenvironmental questions a
environmentally appropriate orderrealisation of Insystem.transportan

Agendaelement of questions in 21,achieve great transportto a
work trafficmunicipalities choosing with environmentessential for to

for doing The National Roadreceivequestions State supportto so.
the municipalities byshould continue supportingAdministration means

physical trafficimprovement, theof training, competence measures
concerning good examplesinformationenvironment, etc.

reasoned,for authorities have cogentlyessential the to a
using of instrumentsfor informationconscious strategy as one many

theobjectives. therefore thatof traffic policy Wepursuit propose
authorities, the Nationalcommission theGovernment transport
and deviseProtection KFB SIKAEnvironmental Agency, to an

of contributing towards the achievementcapableinformation strategy
policy objectives.of the traffic

should beEfforts development and demonstrationresearch,
small number of fields in order guide andmade toconcentrateto on a

appropriatetowards environmentallyaccelerate development an
should priority:following fields be givenThetransport system.

research:Strategic communications
sustainability.Long-term-

communications.and role ofThe significance-
evaluation.of planning, decision-making andand modelsProcesses-

goodsandPassenger transport:
fuels.appropriate vehicles andEnvironmentally-

community-funded travel.transit andMass-
safety.Transport-

347.0343
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Logistics and inter-modal solutions.transport-
Intelligent transport systems.-
Infrastructure operation and maintenance.-

National Board forthe Industrial and TechnicalKFB, NUTEK
Development and the authorities will be commissionedtransport to
investigate the feasibility of integrated, fixed-term and target-oriented

and demonstrationresearch, development basedprogrammes on co-
enterprise andoperation between the national research bodies.sector

of joint activity and other internationalthe EU researchIn context
co-operation, Sweden should play leading, active Swedishpart.a

of Fifthefforts prior the planning the FrameworkEUs Programme,to
should be made strategic communications researchconcentrateto on

which require harmonisation, suchand vehicle technologyareas ason
technologyand fuels, railway and telematics.transport

Consequences

aimedpolicy which other thingsThe transport atwe propose among
safe and environmentally appropriateachieving efficient, transport

of this kind will contribute towards welfare,policyAsystems. greater
and competitive strength, the timeemployment at same as

safety.improvements made the environment andtoare
has estimated that there possibilities of basicallySIKA greatare

for carbon dioxide andachieving the intermediate exhausttargets
emission the carbon dioxideemissions. Of the long-term targets, target
achieve. The possibility of thewill be the difficult achievingmost to

will hinge developments shipping. Thesulphur MaTstarget co-on
also difficult achieve theoperation has shown that to targetsvery

intrusion the natural and culturalconcerning health and on
ofhave proposed inter-modal follow-environment. We systema new

and policy which will make possibleof the targets transport toup
the instruments which docomplete with other measures we propose

intended the internationalproduce the effect agreementsnot or
calculations hard achieve.presupposed toproveour
which have proposed for infrastructure andThe principles we

stipulatingplanning, for example Environmental Impacttransport
different of the planning will helpAnalysis, EIAs, stages toat process,

of the future harmony with theshape the systemtransport
natural and cultural landscape. have also proposed thatsurrounding We

natural and cultural qualities be followedthe concerningtargets up
developed for describing intrusionand that methods becontinuously
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and taking into the planning This will furtheraccount process.
help highlight the importance of taking natural and cultural qualitiesto
into consideration.

believe that possible reduceWe the risk of death of seriousto
injury the roads by than half with special for safeon more measures
road traffic, total of MSEK 80,000 90,000.at costa or

of proposals will contributeMany towards positive regionalour
development. This applies, for example, for the operation ofto support
municipal airports, of interrregionalprocurement transport,passenger

infrastructurethe focus and increased regional responsibility for
planning.transport

proposals for the intemalisationOur of the external ofcosts
traffic that transit will be favoured,passenger mean mass passengers

for air who will have higher prices. Lowerexcept topassengers, pay
prices and higher quality public particularly beneficialtransport are

low income and long-distanceMore busto transportearners women.
will, result of future de-regulation, be beneficial seniors,toas a a
students and others with low capacity. The brunt of increasedpayment
air fares will be borne by travelling business.persons on

Road charges noticeable with lowtouse on cars are more persons
incomes than other categories. High charges force theseto can
categories refrain from travelling by theAt time, theto car. same
drivers of central districts, where the charges will be highest,cars

often with high incomes. This accordingly, will beare men group,
extensively hit by road charges. If the road charges provideuse use

for wider and better selection of public this willtransport,scope a
benefit thanwomen more men.

has estimated the of householdSIKA fuel resultingmovement costs
from proposals concerning petrol price increases and regulated fuelour
consumption assuming mileage. The analysis shows that,constant on
these assumptions, fuel consumption all income will declinegroups
between 1998 and The decline will be2010. thesteepest upper
income Those with the lowest incomes will reduce their fuelstrata.
expenditure by those4 For with high incomes, the reductioncent.per
will be 10 cent.per

leadOur proposals growth of State expenditure into neta
expenditure Communications by22 MSEK 215-235area per annum,
depending ofthe handling municipal airports.grants toon

also instruments which affectWe national governmentpropose
taxation This expected rise by something the order oftorevenue.
MSEK 800—l,500 of proposals.as a consequence our

environmental will beOur achieved the intentions oftargets our
policy fulfilled and succeed well internationaltransport are we our
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which for continuing work provideswork. The programme we propose
for the development of sustainablegood foundation transportaa

system.
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vision1 En

vi inför den utmaningen ställaoch i stårSverige EuropaI attstora om
framtidalångsiktigt hållbarttill Ettett system.transporterna

till ekonomisk och social utvecklingska bidra utan atttransportsystem
eller fördärva människornasförstöra miljönpåtära naturens resurser,

ekonomiskt, socialt,framtida måstehälsa. Ett transportsystem vara
hållbart.kulturellt och ekologiskt

tilltid. Trafrkpolitiken sinställaAtt är naturtartransporternaom
med årsInfrastrukturutbyggnader planeras 40-60långsiktig.

beslut kan hahistorien visar dessaavskrivningstider, ännuatt mermen
och transportbeteenden verkareffekter.långsiktiga Transportmönster

takt med den tekniskaförändras långsamt istrukturerockså somvara
Periodvis docksamhällsutvecklingen i gårochutvecklingen stort.

under andra halvanByggandet jämvägamasnabbt.utvecklingen avav
bilismens inträde under 1950-1900-taletoch början1800-talet samtav

människornas liv ochsnabba förändringarledde till1960-talenoch av
i informations- ochSverige påutveckling.näringslivets är vägnu

påverkai utsträckningkommerkunskapssamhället. Detta storatt
Informationsteknikenoch resandet.samhällsutvecklingen ger oss nya

Ävenpåverkaochutnyttjamedel transportsystemet.att om en
genomföra relativtmöjligttid detomställning är storaatttar

framtid.överskådliginomförändringar en
olikakan beskrivas påställaBehovet sätt.transporternaatt omav

framtidaslutbetänkande med visioninleda vårtVi har valt ettatt omen
och omställningenomkring år 2020Tiden mot ettärtransportsystem.

ilångt. Utvecklingen gårhar hunnithållbartlångsiktigt rättsystem
avseendeni flera viktigaharochriktning anpassatstransportsystemet

hållbart samhälle.långsiktiga kraventill de ett
långsiktigt hållbartbildvisionVår vägen mot ettger en av

tydlig och realistisk denska såBilden atttransportsystem. gervara
deninte så detaljeradtrañkpolitiska arbetet,i detvägledning attmen

uppfattaslångtgående deneller såhandlingsfrihetenlåser att som en
utopi.

iför de förslag viplattformkanVisionen presenterarses som en
överblickbarvill uppnå inomvad vislutbetänkandet. Den enanger

trafikpolitik.förslag tillmed våraframtid en ny
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Transportpolitiken medel för nå övergripandeär ett att
samhällsmål

har inget självändamål. utförsTransporter för tillgodoseDe behovatt
utanför transportområdet. bl.a. till förDe näringslivets verksamhetär
och för förbättra människors livskvalitet. Påatt sätt ärsamma
trafikpolitiken inte förtill sin skull. skaDen bidra till uppnåattegen
övergripande samhällsmål. Centrala samhällsmål såsom solidaritet,
arbete för alla, möjlighet bo och verka i hela landet, jämlikhet,att
jämställdhet och bra miljö därför viktig utgångspunkt förär ävenen en
trafikpolitiken.

Målet full sysselsättning centralt. kan, liksomDet andraärom
samhällsmål,centrala bara uppnås alla politikområden samverkar.om

har här viktig roll.Transporterna Transportpolitiken måste därfören
utformas så bidrar till tillväxt och godtransportsystemetatt en
hushållning med skattemedlen. ska ha god kapacitetTransporterna och
hög tillförlitlighet. tillgodoseAtt näringslivets transportbehov är
viktigt för Sveriges konkurrenskraft och förutsättning för det skaatten

leva och verka i hela landet.gå Transportnäringen också arbeteatt ger
för människor. därförmånga viktigt den svenskaDet är att

den internationellatransportnäringen klarar konkurrensen. effektivtEtt
och kommer förkrav Sverige skaärtransportsystem att ett attvara

kunna ha väl fungerande näringsliv.ett
Alla människor har till fullgott liv. grundsynDennarätt ett om

solidaritet mellan människor också påverkamåste vår inställning till
trañkpolitiken. ska därför utformas så allaTransportsystemet att
människor har god tillgänglighet till de förkrävstransporter atten som
de ska kunna ha arbete, de kan upprätthålla goda socialagörett attsom
kontakter, vardagslivets bestyr kan utföras ochgör göratt attsom som
den personliga integriteten och friheten främjas. kanTransportsystemet
dock inte skapa tillgänglighet till livets viktiga funktioner. Hurensamt
bebyggelse verksamheter utformas ochoch lokaliseras centralt förär
möjligheterna god tillgänglighet.skapaatt

baraSolidaritet innebär inte god tillgänglighet för alla. Deten
skainnebär också samhället slå vakt god säkerhet iatt om en

Solidaritet och med kommandeöver gränsernatransportsystemet.
generationer innebär miljöproblem måste lösas.att transporternas

Jämlikhet jämställdhet konkretaoch uttryck för solidarisktär ett
samhälle. trafikpolitik måste hänsyn till de orättvisorEn ta som
existerar i samhället. låginkomsttagares resemöjligheter andraEn är än

höginkomsttagares. Kvinnors resemöjligheter skiljer sig ifrån mäns.en
finns regionala skillnader i transportutbudet.Det stora

Transportpolitiken kan inte eliminera inkomstskillnaderna, denmen
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ska utformas så låginkomsttagare inte frånatt stängs ute
tillfredsställande resmöjligheter. Enbart trafikpolitiken kan inte skapa

jämställt Sverige, den kan underlätta resandet för kvinnorna såett men
dagens skeva fördelning tillgång till bekväma minskar.att av resor

Transportpolitiken kan också bidra till rättvisare regionalen
fördelning.

Trafikens miljöproblem utmaning. Vi och kommerär stor är atten
beroende och rik kulturmiljö. Vi måste därför skapanaturenvara av en

inte hotar vår miljö.ett transportsystem som
kan relativt enkeltDet uppnå dessa mål. Utmaningenatt ettvara av

för trafikpolitiken nå alla målen. Ett bidrarär att transportsystem som
till tillväxt och sysselsättning. Ett samhälle med goda
kommunikationer för alla och inte bara för de rika. Ett samhälle där
bussar förbekväma dem med barnvagn och matkassar.är även Ett
samhälle där barn, gamla, handikappade, fattiga och rika, alla kan resa

framtid i säkerhet och hannoni med ochmot naturenen gemensam
kulturmiljön.

utgångspunkterna förDetta vår vision framtidaär ettom
Så börjar omställningen till långsiktigt hållbarttransportsystem. ett

transportsystem.

delvis ändrat ochEtt transportmönsterrese-

med resandetJämfört 1997 har och transportarbetet ökat år 2020, men
trafikpolitiken samhällsplaneringenoch har lett till ökningstaktenatt

sig noll.närmarnu
Ökningen hartransportarbetet kunnat begränsas välav genom

fungerande samhällsplanering, goda kollektiva fardmedel, ökad
effektivisering transportarbetet och användning modernav av
informationsteknik.

Ökadantal faktorer har dock lett till ökatEtt resande. jämlikhet har
låginkomstagarna ekonomiskabättre förutsättningar vilketgett att resa,

har lett till ökat resande. Kvinnors resande har också ökat i takt medett
jämställdhetspolitiken effekt. Vi har haft utveckling där denatt gett en

generationen har efterfrågat allt längre harSemesterresornaunga resor.
tenderat längre och längre bort ifrån Sverige. äldreDe har it.ex. att

allt utsträckning haft både körkort och bil, vilket har lett till ökatstörre
resande bland dessa Vi har välkomnat utveckling därgrupper. en
eftersatta resbehov har kunnat tillfredställas, det hargruppers men
skärpt kraven miljöpolitikväl uttänkt för transportområdeten

Informationstekniken möjligheterhar organisera våra livgett attoss
och verksamheter på har medfört förändringarDetsätt.ett annat av
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resandet. Människorna kan sitt resande i både tid och ochanpassa rum
undvika under rusningstid och i tätbebyggda områden. Mångaatt resa
har fått möjlighet arbeta huvuddelen sin tid hemma, eller påatt av
arbetsplatser i grannskapet. Inköp, biljettbokningar kan skötasm.m.
från hemmen. Sjukvård och undervisning har organiserats på sådant

behovet till sjukhus och högskolor minskat.sätt störreatt av resor
utveckling har gjort det möjligt bo kvarDenna eller bosätta sig påatt

landsbygden.
ökande intemationaliseringen har lett till ökat långresandeDen och

Östhandelnökad världshandel. har kommit igång allvar år 2020.
har utvecklats.Därigenom gods går iMertransportmönsternya

västerled Nordsjön eller i österledEuropaöver västramot mot
Baltikum, Ryssland och Polen. Handeln världshaven har ocksåöver

i omfattning. Vi har kommit övriga länder iökat Europa.närmare

effektivareEtt transportsystem

den framtida trafikpolitiken.Effektivitet Samhälletsgenomsyrar
och de trafikpolitiska delmålen skaövergripande mål med vissa

fördelningspolitiska restriktioner nås det samhällsekonomiskt mest
styrning och organisation prissättning ocheffektiva Statenssättet. samt

har till dettafinansiering synsätt.transportsystemet anpassatsav
principer har inom helaMotsvarande EU.anammats

intemaliseratslde effekterna har fullt i allaGenom externa utatt
fördelas trafikslagentransportslag på påtransportströmmama ett

effektivt innebär godsamhällsekonomiskt Detta kraven påsätt. att
hög säkerhet har betydelse för hurmiljö och stor transportsystemet

därför effektivareutnyttjas. år 2020 mycketTransportsystemet är än
gäller både och Sverige.dagens EuropaDettasystem.

Byråkratiska och tekniska hinder för järnvägens utveckling i Europa
har minskats ekonomiskahar röjts undan. påKöema vägnätet genom

Samtidigt har sjöfarten blivit snabbare och effektivare.styrmedel. De
väl inordnade europeiskasvenska i detärtransporterna

transportsystemet.
effektivitetsvinster har erhållits samverkan mellanStora attgenom

blivit bättre. utpräglat systemtänkandetransportslagen har Ett gör att
eller från dörr till dörr.beställer Transportentransportman en en resa

den kombination transportmedelutförs sedan med ärav som
Kombitrafiken utnyttjas mycket dag.effektivast. iänmer

l ejfekterinnebär få den skafattabeslut ellerinternaliseraAtt transportattexterna som enresaom
kapiteleffekter drabbarandra honomeller hennesjälv. Dettaförklaras iin än närmareattväga som



SOU 1997:35 En vision 73

Den infonnationstekniken har också starkt bidragit till ökadnya
effektivitet och säkerhet i Förbättrad trafikledningtransportsystemet.
har gjort gods och människor kanatt med mindretransporterasmer

Kollektivtrafiken har blivit effektivare och kundanpassad.resurser. mer
Transportinforrnatiken har blivit strategiskt trafikpolitisktett nytt

medel. Trafiken påverkas, och leds med hjälp teknikstyrs ochav ny
realtidsinfonnation trafikläget dvs. information den faktiskaom om
situationen just informationen efterfrågas. Infrastrukturennär utnyttjas
därför bättre och kraven på investeringar i infrastruktur intetung är
längre lika omfattande.

Kvaliteten på infrastrukturen har höjts väsentligt omfattandegenom
satsningar underhåll och utbyggnader strategiskt viktigagenom av
stråk.

De effektivitetsvinstema harstörsta gjorts inom järnvägen och
sjöfarten. Järnvägens tidshållning och hastighet har höjts dramatiskt,
vilket har stärkt konkurrenskraften för både ochperson-
godstransporter. Snabba och flexibla fartyg och färjor har förbättrat
sjöfartens konkurrenskraft samtidigt energiförbrukningen ärsom
fortsatt låg och miljöstörande utsläpp har minskats kraftigt.
Kundanpassade helhetslösningar för från dörr till dörr hartransporter
varit nyckel till framgången.en

Miljörelaterade skatter och andra ekonomiska styrmedel har visat
sig effektiva för driva på utvecklingen teknik ochattvara av ny annan
effektivisering Samtidigt har ekonomiskatransportsystemet.av
styrmedel visat sig centrala för miljömålen ska kunna nås.att

Kombinationen ekonomiska styrmedel och teknik har visatav ny
sig särskilt framgångsrik i de städer tidigare hade miljö-,som
säkerhets- och framkomlighetsproblem. Bilavgifter ärsom
differentierade efter tid och plats, IT-baserade navigationssystem och

kollektivtrafiklösningar har gjort problemen har minskatattnya
kraftigt.
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för allatillgängligtEtt transportsystem

ochbebyggelselokaliseringplanering ochgenomtänktEn av
funktioner itill viktigatillgänglighetenökatharverksamheter

gjorts förhar ocksåkraftfull satsning görasamhället. attEn
ihar resulteratför alla.tillgängligt Den etttransportsystemet

acceptablatillhar tillgångalladärtransportsystem
hindrasarbetslös ellertvingas gåtransportmöjligheter. Ingen att

svårighetergrundkontaktersociala attupprätthålla resa.av
allamedelutvecklats tillKollektivtrafiken har att garanteraett

reseförhållanden.rimligamänniskor
efterflexibel och harblivitharKollektivtrafiken anpassatsmer

till dörr påfrån dörrkunnabehov ett tryggt,trafikantemas att resaav
bekvämtochmiljöanpassat sätt.säkert,

barakollektivtrafiken har intehandikappanpassningGenom av
kollektivtrafik. Nyabättrefåttalla,handikappade, utan en

kanmedförthartrafikledningssystemoch attinformations- man
haransträngningarväntetidema. Storaminskaochresandesittplanera

människornastill dörr efterdörrfrånhelaförgjorts att resananpassa
därför ikollektivtrafiken harHandikappanpassningenbehov. av

förbättringarvilketmänniskoanpassning,varit storagrunden getten
denFrånoch matkassar.barnvagnmedför resenärer t.ex.även

satsningockså varitkollektivtrafikenpåsatsningensynpunkten har en
dessutomutbyggnad harKollektivtrafikens gynnatjämställdheten.på

låginkomsttagare.
anpassadeerbjudssärskilda behovmedFunktionshindrade personer

denpriserutbud ochmotsvarandemedtransportmöjligheter som
kollektivtrafiken.allmänna

utvecklingregionalpositivEn

efter isläpati regionerhar gjortstrafikpolitiska insatserSärskilda som
harStatenbl.a. dåligaföljdtillutveckling transporter.ekonomisk av
ochpersontrafikinterregionalköpförformernautvecklatbl.a. av

förbättrats.har kunnatinfrastrukturentillbidragit att
dettydligastkanskeinfrastrukturenörbättringamaF genomsynsav

Även kanmindretjälskottsutsattade vägarnaunderhållnaväl vägnätet.
godanäringslivetharhela året. Dettahållas gettöppnanumera

välfärdenökatochtillgänglighetenförbättratutvecklingsmöjligheter,
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för dem bor i glesbygden. Stora insatser har också gjorts i detsom
kapillära jämvägsnätet och i kommunala flygplatser.

Stora utbyggnader telekommunikationer, med verkartaxorav som
regionalt utjämnande, och andra informationssystem har minskat
avståndshandikappet för många regioner.

Utvecklingen flyg för alla till centralorterett i glest befolkadeav
delar landet har gjort tillgängligheten kraftigt förbättrats.attav
Framförallt Norrland har på detta fått betydligtsätt bättre kontakter
med viktiga i Sverige, Europa och världen.centra

Förbättrade bussförbindelser har också haft betydelse förstoren
glesbygden. Kollektivtrafik inte baraär storstadsföreteelse. Det ären
givetvis lättare försörja stad med kollektivtrafik,att ävenen men
många bor i glest befolkade delar landet beroendesom ärav av
fungerande kollektivtrafik. Det gäller alla barn åker busst.ex. tillsom

Ökadskolan och fritidsaktiviteter. samordning samhällsbetaldaav
och den allmänna kollektivtrafiken har lett till effektivitetsvinsterresor

och standardförbättringar för glesbygdens befolkning.
Utvecklingen det regionala resandet har lett tillav stora

förbättringar den inomregionala och mellanregionalaav
tillgängligheten. Grunden för utvecklingen har varit snabba och
effektiva regionala förbindelser, antingen nysatsningar inomgenom
järnvägsområdet eller snabbusslinjer.genom nya

alltEn specialiserad arbetsmarknad har vuxit fram där fler ochmera
fler kommungränsernaöver till sitt arbete. Det ökadereser
regionalresandet leder till arbetsmarknaderna vidgas, framföratt allt i
små och medelstora städer. kortvägaDet resandet har dock minskat.

De förbättrade regionala resmöjlighetema har bidragit till att
utveckla näringslivet i de små och medelstora städerna. Dessutom har
tillgången till utbildning, kultur och rekreation ökat för befolkningen i
dessa städer. Därigenom har kunnat undvika arbetsplatser ochattman
service koncentreras enbart till storstadsområdena. Denm.m.
förbättrade transportstandarden på landsbygden har bidragit till att
utveckla lokala arbetsmarknader i småäven ochtätorter
landsbygden.

Transportpolitiken har därmed bidragit till stärka de regionalaatt
och lokala förutsättningarna för företagsamhet, arbete och service.

Införandet tids- och platsdifferentierade vägavgifter har gjort detav
billigare köra bil i glesbygden i staden.att Detta berorän på deatt nya
avgiftssystemen har konstruerats så negativa effekter bilåkandetatt av
avspeglas i avgiften. Det trängsel-, buller-är större och miljöproblem i

i glesbygden,tätortema vilketän glesbygdensgör bilkostnader bliratt
lägre i staden differentieradeän vägavgifternär införs.
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trafiksäkerhethögMycket

förverkligandeochförbättratskraftigtTrafiksäkerheten har ett av
räckhåll.inomnollvisionen är

bådeutmaning därgigantisknollvisionenGenomförandet är enav
fåarbete pånedläggeroch förare atttillverkare stortmyndigheter, ett

ochavpassade reglervälskyddar,bilarvägmiljöer,säkrafram ensom
regellydnad.god

trafiksäkerheten. IinnebärNollvisionens sätt attnyttett se
bakom detlegatharde tankartankarnollvisionensliknarmycket som

arbetarskyddet:arbetet inomframgångsrika

systemansvariga,ansvarsfördelning t.ex.görtydlig attEn som0
förfordonsindustrin, sittoch attkommunerna tarVägverket, ansvar

arbetarskyddetinomreglernaliknarDettaolyckorna.minska om
arbetsplats.säkertillförsäkraförarbetsgivarens att enansvar
haverikommission,olyckorallvarligareUppföljning genom enav0

ochkonsekventarbetsplatsolyckor rapporteraspå sätt somsamma
förebyggandedetanvändas ikankunskapföljs Detta somgerupp.

trafiksäkerhetsarbetet.
arbeteförebyggandearbetarskyddetinom ärLiksom en0

innebärvokabulärnollvisionenslyckas.för Igrundförutsättning att
olyckor skerså ingautformasskatrafiksystemet attdetta somatt

skakollisionerEventuellatål.människokroppenöverskrider det
långmed såellerhastighet,lågsåvidskedärför

tilllederinteuppträderkrafternainbromsningssträcka att som
skador.allvarligare

från denbortsealdrig kannollvisionenigrundtes är attEn man0
tillledaden intesker fårolyckafaktorn,mänskliga näräven enmen

Likheternainträffar.skadorallvarligakonsekvenserallvarligaså att
uppenbara.skyddsarbeteeller ärarbetarskyddetmed annat

ellermisstagmänskligainteutformas såsäkerhetsanordningar att
skador.allvarligatilllederslarv

trafiken.isäkerhetenökadetill denbidragitkraftigtteknik harNy
gjorthartelematikområdet,inom attutvecklingen,tekniska t.ex.Den
införas.kunnatskyddsåtgärder harochsäkerhetsregler nyanya

väderleksförhållandenaefterhastighetsgränserFlexibla anpassassom
efterenklare kanhastigheternatrafiksituationen göroch att anpassas

kunnaförkrävskörkort,Elektroniska startaattomständigheterna. som
bilkörning.olovligochbilstölderförhindrarbilen,

upplevaskommitvissaharlösningarna atttekniskadedelEn avav
Exempel på dettafriheten. ärpersonligadeninskränkning isom en
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automatisk hastighetsbegränsare i bilen, interlocksystemet som
förhindrar färd inte alla i bilen bältade och alkolåsär somom
förhindrar onyktra köra. flesta har dockDe åtgärderatt accepterat som
leder till antalet döda och svårt skadade kan minimeras inomatt
vägtrafiken. andraInom trafikslag har sådant säkerhetstänkandeett
varit naturligt under lång tid.

sällanDet några olyckor inträffar inom jämvägs-,är ytterst som
sjöfarts- och flygområdet. utprägladeDet säkerhetstänkandet inom
dessa områden har utvecklats vidare aktivt internationelltettgenom
samarbete, inte minst inom EU.

Kraftigt minskad miljöpåverkan

till år harFram 2020 miljöpåverkan minskat kraftigt. Vitransportemas
har tagit på miljömässigt hållbartvägenett stort steg mot ett
transportsystem.

ökande miljömedvetenheten ochDen människors högre värdering
miljöfrâgoma har medfört efterfrågan miljövänligarepåattav

hela tiden ökar. Både företag och enskilda medborgaretransporter
arbetar aktivt med minska trafikens miljöproblem.att
Konsumentmakten kommer till uttryck i valet transportslagav men
också i krav på miljöanpassa sig.transportörema att

Skärpta lagkrav, teknisk utveckling och ekonomiska styrmedel har
också utvecklingengjort gått i riktning.rättatt

Miljöanpassningen har bidragit till skapatransportsystemet attav
sysselsättning. Både direkt de investeringar har varitgenom som
nödvändiga och indirekt företag utvecklat miljöteknikattgenom som

framhar fått och för framtiden intressanta produkter.nya

Utsläppen kväveoxider, svaveldioxid, kolväten och partiklarav
år nivåunderstiger 2020 den och människors hälsanaturensom

tål

Katalysatom första trafik. Genomsteget motvar en renare
katalysatorer på bilar, förbättrade dieselmotorer, katalysatorer och

reningsutrustning på fartyg och successiv förbättring allaannan en av
fordons miljöprestanda har utsläppen kväveoxid, kolväten ochav
partiklar kraftigt reducerats. Svaveldioxidutsläppen har minskats

fortsatt utveckling lågsvavliga bränslen. Motorvärmaregenom en av
och teknisk utrustning har bidragit till minska utsläppenattannan av
bl.a. kolväten.
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Utvecklingen och bränslesnåla fordon har fortsatt.av renare mer
Samtidigt har innehållet farliga i drivmedlen minskats.ämnenav
Kundkrav, miljöklassning och differentierade skatter har, tillsammans
med tekniska innovationer, bidragit till detta. Elbilar har blivit alltett
vanligare inslag i tätortstrafiken.

Flygets avgasproblem inte lösta. Utveckling pågår förär ännu att
fram miljövänliga flygbränslen. Dessutom utbytet flygplantarmer av

differentierade landningsavgifter,lång tid. Genom även ettmen genom
aktivt internationellt arbete, har dock situationen förbättrats.

till och från flygplatserna har också miljöanpassats.Transporterna

fortfarandeKoldioxidutsläppen utgör transportsektorns mest
svårlösta problem

från fossila bränslenKoldioxidutsläppen globalt problem.är ett
bidragande till växthuseffektenKoldioxid den ochär största gasen

koldioxidutsläppenuppskattningar tyder på behöver halverasatt
globalt.

koldioxidpolitikSverige har fört offensiv inom transportsektorn.en
Vi aktivt handlande försökt påverka andra nationerhar ett attgenom

koldioxidutsläpp.också verka för minska sina Koldioxidpolitikenatt
utformats näringslivets konkurrenskraft Eftersomhar så att gynnats.

löstakoldioxidproblemen inte år 2020 måste den aktivaär
koldioxidpolitiken fortsätta. Alternativet till sådan politik kan bli atten
vi framtid kommer i situation där kraftiga restriktioner ii en en

fossilt bränsle kan blibilåkandet eller ransonering aktuellt. fårDettaav
inte inträffa.

koldioxidutsläppen från trafikensvenska har under lång tidDe
Bilarna har blivit bränslesnåla och biobaserade drivmedelminskat.

utsträckning. Sedan flera år kan alla bilar köras medanvänds i stor nya
alternativa drivmedel.

intelångsiktiga målet måsteDet ärett transportsystemvara som
beroende fossilt bränsle. fullständig omställning tid,En tarav men
ökade skatter drivmedel, bränslesnålare bilar och biobaseradepå
drivmedel gjort Sverige har kunnat påbörja omställningen tillhar att ett

inte bidrar till ökad växthuseffekt.transportsystem som en

ständigt ökande energikonsumtion inomTrenden mot en
brutitstransportsektorn har

energipolitiken har ökat betydelsenOmläggningen energisnålaavav
trendbrottdärför viktigt transportsektornsDet ärtransporter. ett att
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energikonsumtion inte längre ökar tidigare. Bilarna, flygplanen,som
tågen och fartygen har minskat sin specifika bränsleförbrukning.
Samtidigt har ökningstakten i resandet sjunkit. På sikt kan den
förstärkta samhällsplaneringen, intemaliseringen de externaav
effekterna prissättning och regleringar, den förbättrade
kollektivtrafiken och utvecklingen informationstekniken leda till ettav

transportsnålare samhälle.ännu

Bullerstörningarna har minskat

Genom fordon, däck och vägbeläggningartystare samt genom
skyddsåtgärder i den befintliga bebyggelsen har bullerstömingama från
vägtrafiken kunnat minskas. Också buller från jämvägstrafik och flyg
har kunnat minskas. bebyggelseNy och infrastruktur planeras på ett
sådant inga bullerstömingar tillkommer. dettasätt Trotsatt ärnya
bullerstömingar fortfarande hälsoproblem i framför allt deett stort

tätortsregionema.större

.enAnpassning till kultur- och naturmiljön är naturlig del i
infrastrukturplaneringen

trafikpolitikenDen har lett till effektivare därett transportsystem,nya
behovet ytterligare infrastruktur har minskat. Ansträngningama attav

infrastruktur till och kulturmiljön har dock ökat i taktnatur-anpassa ny
med metoder värdera intrång har utvecklats.att attnya

Kultur- och naturrniljövården har blivit naturlig del ien
infrastrukturplaneringen. Nya och järnvägar byggs i regel ivägar
anslutning till befintliga sträckningar. Markområden inte ärsom
påverkade kan därför lämnas orörda. Det transporthistoriska
kulturarvet bevaras och brukas exempel på gångna tiderssom
förbindelseleder och utformas i samklang med omgivandevägarnya
kultur- och naturrniljöer.

Transportsystemet kretsloppsanpassatär

Transportsystemet inte bara användningtär naturens resurser genom
icke-förnyelsebara bränslen, utsläpp och användningav av avgaser av

mark till infrastruktur. krävs ocksåDet till tillverkningt.ex.resurser av
fordon och till utbyggnad, drift och underhåll infrastrukturen.av
Genom utvecklad återvinning har dessa resurskrav minskatsen
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återvinns del bilen och viktigakraftigt. Exempelvis storen av
kretsloppsanpassat Sverige årvägmaterial i 2020.ett

effektivamiljöanpassade ochSäkra, vägtransporter

fram kan visionentill år 2020utvecklingenFör vägtransportemaav
följande punkter:sammanfattas i

och ökningstakten gårbilresandet ökar långsammareprivataDet0
noll.mot

marknadsandelar till järnvägförlorar lastbilenlängre sträckorPå0
och sjöfart.

bränsleeffektivare ochskatter ökar,Miljörelaterade men renare0
för bilistema förändras långsamt.kostnadernafordon gör att

blir dyrareplatsdifferentierade vägavgifter innebär detTids- och att0
landsbygden.städerna påköra bil i änatt

delar fåroch städernas centralaDistributionstrafiken effektiviseras0
miljöanpassademedvaruförsörjningbra transporter.

busstrafiken någotkorta sträckor ochökar i betydelse påCykeln0
längre sträckor.

säkrare.resandet och detInformationstekniken underlättar gör
i riktning noll.skadas allvarligt gårför dödas ellerRisken motatt

järnvägstrafikökadKraftigt

kan visionentill år 2020jämvägstransportemautvecklingenFör av
följande punkter:sammanfattas i

utvecklingför järnvägensSamhället mot ettstörreetttar ansvar0
tillsammans medleder,konkurrenskraftigt Dettatransportsystem.

tilljämvägstransporter,prissättningkonkurrenskraftig attaven
och godstranporter.attraktiv för bådeblirjärnvägen person-mer

bättre miljö.bidrar tillutvecklingDenna en
följd deökar kraftigt tillPersontrafiken järnvägpå storaav0

följande hastighets-satsningarna och däravinfrastrukturella
flyget,medkring 40-60 mil konkurrerar tågetökningar. På sträckor

det växandeökande marknad medfår ocksåtåget enmen
regionalresandet.

spåren,utökad kapacitet och bärighet påhastigheter,Högre0
logistik järnvägenterminaler och bättreförbättrade gör taratt

transportsträckor.längre EU:sfrån lastbilen påmarknadsandelar
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satsning på jämvägstrafik i Europa har också betydelse förstor
järnvägens konkurrenskraft.

flexibla och kundanpassade godstrafiklösningarNya bidrar till0
framgång.järnvägens Kombitrafiken utvecklas i stark samverkan

landsvägs-med och sjötransporter.

Snabbare flexiblare sjöfartoch

Sjöfartens utveckling till kan sammanfattasår 2020 i följande punkter:

färjorHöghastighetsfartyg och väsentligt snabbare0 ger
sjötransporter. Flexibla transportlösningar bygger påsom
samverkan med andra trafikslag bidrar också till sjöfartens
framgång. Samtidigt förbättras effektiviteten i hamnama.
Sjöfartens effektivisering leder, tillsammans med trafikproblemen i0

Östersjöhandeln,och den ökade till sjöfarten ökarEuropa iatt
betydelse. gäller kustsjöfarten.Detta även

svenska sjöfarten i förgår miljösatsningarDen spetsen0 som ger
sjötransporter.renare

får betydelse för glest befolkade områdenFlyget ökad

Flygets utveckling fram till år 2020 kan sammanfattas i följande
punkter:

flyget fortsätterinternationella öka kraftigt.Det att
Inrikesflyget får betydelse de långapå sträckoma till och frånstörst
Norrland.

vissa delar Sverige flygets utvecklingI avgörandeär0 av av
betydelse för regionemas utveckling. ökat förStaten tar ett ansvar

regionala flygplatsemas fortlevnad och det blirde vanligare att
flygtraflk.upphandlarstaten

Flygfrakten får ökad betydelse.0
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internationella2 perspektivetDet

Internationellt2.1 samarbete

i detta kapitel ligger arbetet inomFokus på analys dessaEU. En av
frågor kräver också frågor samarbete inom andra inomatt om organ

Även Östersjöstaterbelyses. samarbetet med andra harFN:st.ex. ram
betydelse.stor

problem inte kanfinns frågor och lösas enbartDet som genom
inom exempel problemet med koldioxid-samarbetet EU. Ett är

globalt och kräver samverkan helautsläppen världen.är översom
detaljerad beskrivning denEn transport-av gemensammamer

politiken, miljöpolitiken inom finns i bilagedelen tillEU vårtm.m.
betänkande.

Sveriges behov internationella2.2 av
transporter

uppdragit utreda fråganRegeringen har åt SIKA Sveriges behovatt om
internationella Arbetet har genomförts i samråd medtransporter.av

Kommunikationskommittén och Committee Spatial Planning andon
Development of the Baltic Region, vilken tillsatts deSea av av
Östersjöländemas förministrar planfrågor. Vi grundarsom ansvarar

följande.bl.a. den i detpå rapportenoss
finns betydande stabilitet i det svenska handels- ochDet en

turistutbytet med andra länder och regioner. stabilitet tycksDenna
hög tillväxttakt i utrikeshandeln.bestå vidäven en

Traditionellt viktiga marknader för svensk utrikeshandel desom
Tyskland, Storbritannien och övriga beräknasnordiska länderna, EU

fortsätta dominera fram till år Närliggande marknader2010.att som
förväntas snabbt. kommerPolen och de baltiska Detväxastaterna

länge innan dessaemellertid dröja relativt föratt stater ensvarar
andel den svenska utrikeshandeln. grundläggandebetydande Denav
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strukturen för Sveriges internationella beräknas därför intetransporter
förändras i någon utsträckning understörre prognosperioden.att

Handeln med Polen utvecklas emellertid mycket snabbt och påverkar
främst importen Sjövägen till Sverige. bedömerSIKA det troligtäratt

gods medgår konventionella lastfartyg kommer lossasatt ochattsom
lastas så slutdestinationen möjligt ochnära transportsträckanattsom
med fartyg därmed tenderar blir längre, medan firjetrafiken komma att

med så korta överfarter möjligt.som
Utrikeshandeln räknat i värde kan komma fördubblas till år 2010att

medan godskvantiteten beräknas öka med 20 %. Värdet i utrikes-
handeln främst produktmixen förskjuts i riktningväxer att motgenom
produkter med högre pris och förädlingsgrad. Som jämförelse kan

den procentuella ökningen kvantiteten inrikesgodsnämnas att av
beräknas uppgå till endast under3 % tidsperiod. Hurca samma
utvecklingen de godsmängder importeras respektive exporterasav som
beräknas fördelas på vissa viktiga länder, framgårgrupper av av
figurerna 2.1 och 2.2.

25

20

15
I1993
.201010.

ÖvrNorden Tyskl Baltik Eur, övr

Figur 2.1. Den beräknade utvecklingen årenimportkvantiteter mellanav
1993 och för år.2010 vissa länder. Miljoner Källa:tongrupper av per
SIKA:s och SAMPLAN-gruppens för den fördjupade inriktnings-prognos
planeringen 1996.

relativa tillväxten Sveriges import beräknasDen bli förstörstav
från Tyskland och övriga Europa, följd de nordiskatättvaror av

länderna. Utvecklingen för de baltiska länderna beräknas stagnera
räknat i förklaras delvisDetta de importeras frånton. attav varor som
dessa länder används inom sektorer i den svenska ekonomin som
uppvisar relativt långsam tillväxt. baltiskaDe ekonomiema liggeren

förhållandevispå låg nivå. Det utvecklingen mycket välgör attnu en
kan bli annorlunda baltiskade ekonomiema blir diversiñerade.om mer

kanDet Nordens relativa betydelse ivärt att notera att storavara
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till årmed någotoch till ochkvarståberäknas växa1993importflödena
2010.

TysklandÄven ochnärområdetnordiskavisar detför exporten en
övrigatilljämfört medkvantitetemautveckling exportenstarkare av

beräknasför BaltikumUtvecklingenvärlden.övrigaochEuropa
beräknastali absolutaTyskland,förungefärbliprocentuellt mensom

mindreDet än100 000mycket liten,bli motsvararökningen ton.ca
ikvantitetsökningentotaladen exporten.%1 av

transportarbetetÖkningen medförautrikeshandeln förväntas attav
Ökningen transportarbetetSverige.ochinombådeökar utom av

lastbilstransporterdomineras ävenheltSverigeutanför väntas menav
skeberäknasmed järnväggodstransportarbetetbetydande ökning aven

öka.fárjetrafiken DettaDärmed kommer attkontinenten. även
Även med flyggodstransporterochfigur 2.3.framgår person-av

kraftigt.ökaförväntas
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5.

O .- ÖvrEur övrBaltikTysklNorden

årenmellanexportkvantiteterutvecklingenberäknadeDen2.2.Figur av
år. Källa:Miljonerländer. tonvissaföroch 2010 per1993 grupper av

inriktnings-fördjupadeför denSAMPLAN-gruppensochSIKA:s prognos
1996.planeringen
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Amn. Väg- och järnvägstransporter utanför Sverige innefattar i regel sjöfartsdeläven en
färjor.
Figur 2.3. Förändringar i transportarbetet Sverigei och utanför Sverige på
grund utvecklingen den svenska utrikeshandeln årenmellan 1993av av
och 2010. Källa: SIKA:s modellanalyser och SCB 1996.

Figur 2.3 visar ökningama det totala transportarbetet i Sverigeatt av
eller längs svenska kusten mellan åren och1993 2010 endast utgör en
mindre del den totala ökningen transportarbetet, inräknat såvälav av
ökningen i Sverige utomlands. En förväntad tillväxtstorsom av
transportarbete med lastbil utanför Sverige beräknas ske. Bilden för
sjöfarten emellertid ofullständig, eftersomär transportarbete med
sjöfart utanför inteEuropa räknats med. Svensk utrikeshandel medför
också betydande transportarbete i andra länder. Figurenett måste läsas
med försiktighetviss eftersom det finns risk för dubbelräkningar vid
jämförelse mellan olika länders statistik.

Flygfrakten beräknas enligt tillgängliga få mycketprognoser en
snabb utveckling framöver. Tillväxten i internationellaanges
branschprognoser till 6-8 % år under de 10-20 åren.närmaste Förper
perioden 1993-2010 beräknas denna tillväxttakt innebära totalen
ökning med 170-270 vilket betyder%, nuvarande volymer skulleatt
öka ifrån 200 000 ton/år till mellan 550 000 och 750 000 ton/år.ca

internationellaDe koncenteras till vissa delartransporterna av
jämvägs- och och till vissa hamnar.vägnätet innebärDet att
trafiktillväxten på grund de internationella kommertransporterna attav

Ökningarnafördela sig mycket ojämnt. kan bli särskilt i Skåne.stora
kanDet också bli fråga ökningar transporter t.ex.om av genom

Blekinge, beroende på hur utvecklingen handeln med länder iav
Östeuropa utvecklar sig.
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Transittrafiken Sverige2.2.1 genom

Sverige i dag domineras FinlandsTransittrafiken och Norgesgenom av
Transittrafiken från Ryssland har ökat underutrikestrafik. de senaste

tillbaka kräver den svenska regeringen i alla sinaåren. Sedan något år
miljöparagraf ska införas i avtalen förbilaterala förhandlingar att atten

med miljöstörande fordon. krav harbegränsa trafiken Detta accepterats
berörda stater.av

och framför allttransitflödena lastbil sker E4:anDe största per
inte ned via Skåne tillAllt transitgods från gårNorgepå E6:an.

tabelldel godset skeppas via Göteborg. 2.1kontinenten Iututan en av
transittrafikbild de utländska lastbilamassammanfattande avenges

berör Finland respektiveSverige, fördelat på transporter somgenom
Norge.

huvudsakligen via Charlottenberg,Transitflödena med järnväg sker
och Haparanda. Banverket har bedömtRiksgränsenKornsjö, Storlien,

öka med i genomsnittmed järnväg kantransittrafiken från Norgeatt
ökaSverige har möjlighetmellan och 2000.år år 19922 % även attper

fler direkttåg.från Finland köratransittrafiken till och attgenom
ÖstersjönkringFinland övriga ländersjöfart till och frånAll samt

transittrafik i Sverige, eftersom dennaeller mindrekan anses varamer
svenskt territorium.extemeffekterupphov tilltrafik ger

transittrafik i Sverigeoch släpvagnar iUtländska lastbilarTabell 2.1.
relation.riktningarna för varjei bäggeAntal lastbilar summerat1990.

SIKA 1997.Källa:
Finland-NorgeNorge-Kontinenten Finland-Kontinenten

100 10O32 000 14Danska transporter
1 000 11 00023 000Norska transporter

400 11 60010O 10Finska transporter
6007 300Tyska transporter -

Övr. 400700 5 70014länders transporter
700 23 10077 000 31Totalt

kontrollerat svenskt luftrumantalet rörelser iuppgickUnder 1994
Både antaletöverflygningar.000000, 118till drygt 604 var renavarav

flygrörelser harandel totalaöverflygningarnasöverflygningar samt av
antaletLuftfartsverket bedömertio åren.kraftigt deökat attsenaste

luftrum kommer öka medsvenskkontrolleratöverflygningar i att ca
dock medför någrasekelskiftet. bedöms knappasttill Dettafram20 %

trängselproblem i luñrummet.
andratransportflöden måste också kunnaSvenska genompassera
andraflöden och järnväg iutrikeshandelns påsvenskaländer. Den väg
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länder tilluppgår 50 % de totalt sker på svenskttransporterca av som
område med dessa transportslag enligt SIKA:s bedömning. innebärDet

delen den svenska utrikeshandelns skerstörre påatt transporterav
andra länders helEn del denna trafik tmnsittrafiktransportnät. av

andra länder, Tyskland.tgenom ex
avsnitt diskuterarI 10.3 vi utvecklingstendenser i Europa och

behovet samverkan med andra länder det gäller bl.a.närav
transittrañken.

Persontrafiken2.2.2

Utrikes har, jämfört med inrikes varit föremålpersonresor personresor,
för relativt få analyser och undersökningar.

Utlandsresoma har ökat kontinuerligt under de åren.50 Densenaste
främsta orsaken till ökningen allmän förbättringär en av
levnadsstandarden i Sverige. harDetta andelstörregett en av
befolkningen ekonomisk och tidsmässig fritidmer möjlighet att resa
utomlands.

växande internationellaDet och tjänstehandelsutbytet harvaru-
dessutom medfört fler internationella personkontakter och resor.
Snabbare och frekventa kommunikationer, måttliga prisökningar,mer
minskade kulturella skillnader mellan olika länder, ökade

mode/popularitetspråkkunskaper och i utlandsresandet har också
bidragit till utlandsresandet har ökat.att

Antalet ankommande och avresande i färjetrafiken påpassagerare
svenska hamnar har ökat från miljoner till miljoner14 1960 37 1996.

ochAntalet ankommande avresande i utrikestrafik vidpassagerare
statliga civila flygplatser i Sverige har ökat från knappt miljon1 årper

till miljoner Linjefarten1960 10 1994. har historiskt haftnästan en
relativt stabil utvecklingskurva medan chartertrañken har varierat
kraftigare. delen linjetrañkenDen tjänsteresor.största utgörsav av

Svenskarnas resande med flyg har ökat från 0,08 resor per person
Åroch år 1960 till och år gjorde0,73 1994. 1970resor per person var

svensk charterresa med flyg. Tio år gjorde22:e 8:een senare var
svensk charterresa.en

framgårresvaneundersökningen 1994/95 våra utlandsresorAv vart
går. till länder i Norden allaResor 40 % utlandsresor.utgör över av

fem går till europeiskt land. femteMer Varän ettav sex resor
utlandsresa tjänsteresa. Fritidsresoma i genomsnitt längreär är änen
tjänsteresoma, både i tid och sträcka. Utlandsresor i tjänstenmätt styrs

vilken arbete i fråga har, medan privatatyp personenav av
utlandsresor ekonomi, ålder och intressen.styrs mer av personens
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betydligtDet bredare individer ålders-, bostadsorts-,är en grupp
köns- och inkomstmässigt privata jämfört med vilkagörsom resor

i tjänsten. tycks dockDet så degör att ärsom resor vara personer som
aktiva dagligdags, dvs. många kortvägaresenärer gör även görresor,
många utlandsresor. högkonsumenterDessa återfinns iav resor
åldersgruppen 24-55 år, tjänar genomsnittet ochän ärmer
heltidssysselsatta.

ASIEN
AFRIKA

El Sovjet
AMERIKA

USA
ÖvrigaEuropa
FRANKRIKE

STORBRITANNIEN .TjänsteresaASPANIEN
GREKLAND-.
TYSKLAND

ISLAND
NORGE

FINLAND
DANMARK

gårVart utlandsresanFigur 2.4. Källa: RVU 94/95.

Tjänsteresenärer och privatresenärema skiljer sig fler sätt än
ålder-, köns- och inkomstmässigt. figur framgårAv 2.5 70 %nästanatt

tjänsteresenärema med reguljärflyg vid utlandsresor, medanav reser
bara drygt 10 % alla privatresenärer detsamma. Bilen detgör ärav
vanligaste fårdmedlet for privatresenärers utlandsresor.

väljer utomlands berorHur givetvis ska,att vartman resa man men
i Sverige bor. privatresenärerFör det vanligtäven ärvar man mer

åka flyg till andra länder bor i Sverige ochatt om man norra mer
vanligt åka tåg och buss bor i södra delen Sverige. Skaatt om man av

jämtlänning utomlands han bilen i fyra fall, medantar treen resa av
enbart femte västmanlänning detsamma.görvar
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färjor.sjöfartsdelregelinnefattar i äventåg- och bussresornaBil-,Anm. en
94/95.väljs Källa: RVUfärdmedelVilkaFigur 2.5.

för det framtidatillförlitligasvårtDet göraär att prognoser
deltillomfattning kommerPrivatresandetsutlandsresandet. stor att

påverkasTjänsteresorutvecklingen.ekonomiskadenbestämmas av
arbete.internationelltövrigthandeln ochinternationelladenmest av

Tjänsteresenärerförefaller öka. ärkontakternainternationella attDe
frågaprivatresenärer. Enprisförändringar ärkänsliga förinte lika som

olikamed hjälpkunnakommer ersättastjänsteresorvissa att avom
medemellertid intedetgårinformationsteknik. dagIformer av

ieller ökarminskartotaltutlandsresorantalet settsäkerhet sägaatt om
IT-användning.ökadmedoch en

olikautrikesflyg bygger påframtidaLuftfartsverkets överprognoser
biljettpriser.och Iutvecklingenekonomiskadenantaganden om

Sverige och OECD 2 %BNP-utveckling ibasalternativet antas en
medökar 0,5 %biljettprisemade realaoch1998-2010år att perper

avresandeankommande ochantaletökningâr. Detta avger en
3,9% årflygplatser påtill svenskainternationella perpassagerare

och 2010.1994mellan
absolutdenframtideni störstaberäknasArlanda även vara

medflygplatserregionalaAntaletSverige.iutrikesflygplatsen
öka något.konstant ellerländer,till andrachartertrafik antas vara

framtidaanalyser dettillfällen gjortolikavid överharSJ
19951 beräknasdaterad maj attutlandsresandet. I prognosen

kommerSkandinavien-Danmark och kontinentenmellantågresandet

l Majutvecklingsmöjligheter, 1995framtidakorridorerSkandinaviskaTågtrafik iSJ, -
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fördubblas mellan årenän 1992 och 2010 följdmer som en av
Öresundsbron och snabbtågsnätet.

Östersjöregionen2.3 Utvecklingen i

ÖstersjönBehovet goda kommunikationer med länderna ökarruntav
handelsutbytet med dessa länder ökar. Transporter till och frånmer

Polen förväntas, vi öka förhållandevisnämnt, kraftigt.attsom nyss
Även till och från Baltikum kommertransporter öka mycket,att
relativt från låg nivå.sett, men en

ÖsterjöregionenpågårDet kontinuerligt samarbete inom inomett
miljö- och transportsektorn, både med och medverkan från EU.utan
Ett exempel på samarbete med deltagande från EU detär

Östersjönutvecklingsarbete EG-kommissionen och 10 inlettstater runt
Östersjönsför knyta hamnar i organiseratatt nätverk.ettsamman

Syftet utveckla och höja effektivitetenär i samtliga hamnaratt runt
Östersjön. Sverige driver också på arbetet med utveckla Agenda 21att

Östersjöområdet.för det arbetetI prioriteratär transporterna ett
område. bådaDessa projekt speglar två centrala frågor i
Östersjösamarbetet: behovet effektiva och viktentransporter ettav av
samarbete på miljöområdet.

ÖstersjösamarbetetInom för frågoräven rörramen ryms som
Barentsområdet. transportministrarDe deltar i Barentssamarbetetsom
har kommit låta utvecklingenöverens i regionen ske underattom

transportkorridor, det s.k. Euro-arktiskanamnet av en gemensam
nätverket. dettaI nätverk samlas antal projekt ochett stort
transportkorridorer varierande angelägenhetsgrad. Sverige stödjerav
denna politik.

2.4 Trañksituationen i Europa

Sveriges behov internationella förväntas öka. delEntransporter storav
dessa beräknas ske söderut. Eftersom ökningtransporter kanav en

förväntas ske övriga på kontinentenäven kommer det,transporterav
inga åtgärder vidtas, medföra redan existerandeatt attom

trängselproblem kommer öka och dessa problem kommeratt att att
sprida sig. Trängselproblemen uppstår inte bara vid vägtransporter utan

i luftrummet vid flygtransporteräven och i hamnar för sjöfarten.t.ex.
Kapacitetsproblemen järnvägssidanpå motsvarande problem.är ett

Trängselproblemen har betydelse för den svenska industrin ochstor
transportnäringen. finnsDet medvetenhet trängelproblemenen om
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försöka kommaåtgärder. Attvidtabehovetochinom EU attavom
denadelocksåproblemenmedtillrätta är gemensammaen av

medsyftena TEN.ochtransportpolitiken ett av
kan kommainte överensinom EUOm gemensammaomman

väljer skildamedlemsländerolikaförriskdetfinnslösningar atten
utnyttjaavgifter förellervägavgifter atti formlösningar t.ex.av

mycket högamedförakanlösningarnationellaSådanabannätet.
effekternegativafåskulle kunnavilketkostnader för transportörema,

industri.svenskför t.ex.
svenska godstransportemaför deeffekternavibelyserkapitel 10I

Tyskland.avgiftssättning iochframkomlighetiförändringarav

frånluftföroreningarTransportrelaterade2.5
Europaövriga

från övrigadeltillkommerluftföroreningarTransportrelaterade stor
svavel.ochkväveoxidernedfalletAllvarligast ärEuropa. av

organiskalättflyktigaochkväveoxiderbildasMarknära avozon
tillupphovbl.a.ochGötalandiProblemet störstärämnen. ger

omkringtilluppskattatsSkördebortfallet harvegetationsskador. en
riktvärden föröverskridsSverigesödra ävenår. Imiljard kr per

iluftkvaliteten tätort.
främstorsakasSverigeÖvergödning kringoch havetmarken avav

land-iProblemenjordbruk.vägtrañk och är storafrånkväveutsläpp
Åland. lokalaförekommerNorröversödervattenområdenoch om

övergödningendellitenförendastVägtrafikenproblem. avensvarar
vattendrag.ochsjöarav

försurandetillkällornadeenergisektornoch störstaIndustrin är
ocksåjordbrukbilism och ärfrånutsläppluftföroreningar men

väsentliga.

Trender2.5.1

1980. Försedanhalveratsungefärharsvavel i EuropaUtsläppen av
underminskningenförsurningochövergödning ärmarknära ozon,

SchweizTyskland ochNederländerna,Sverige,period 5-15 %.samma
minskningarna.åstadkommit de störstaländerdeär som

medförtharisvavel och kväve EuropautsläppenminskadeDe av
hamöjligenkandenbetydligt;minskatbelastningenförsurandedenatt

medförbelastningdenMinskningen1980.sedanhalverats somav
de någotoklartblygsam. Det ärdockövergödning är ommera



SOU 1997:35 Det internationellaperspektivet 93

minskade utsläppen bildar marknäraämnen ocksåav som ozon
medfört halterna marknära minskat.att av ozon

Försurningen svenska sjöar och vattendrag har minskat något tillav
följd den minskade luftbuma belastningen försurande Detämnen.av av

emellertid oklart förhållandena med försurningär även markenom av
förbättrats.

ÖstersjönBilden övergödningssituationen i och Västerhavet ärav
oklar det möjligt det finns tendens till förbättring.är attmen en
Övergödningen insjöarmånga har minskat under de 10-15senasteav
åren det oklart läget för marken förbättrats.ärmen om

tendens till stigande halterEn marknära fanns under 1980-av ozon
talet. finns f.n. inga säkra bedömningarDet trenden under 1990-om
talet.

Problemen med marknära övergödning och försurningozon,
orsakas framför allt utsläpp från Sverige, Tyskland, Storbritannien,av
Danmark och Polen, vilka tillsammans för hälftenänsvarar mer av
dessa föroreningar.

tabell framgår deAv 2.2 länder utsläpp. har betydelse förmestvars
luftbuma miljöproblem i Sverige.

Tabell 2.2. Länder utsläpp har betydelsemest för luftburnatrevars
Naturvårdsverketmiljöproblem i Sverige. Källa:

Över- Över-Marknära Försur- Marknära Försur-
gödning ning gödning ningozon ozon

Sverige 1 1 2 Polen 2 2 1
Belgien 3 Ryssland3 3 3 3 3
Danmark 2 2 2 Stor- 1 2

britan-
nien

Finland 3 3 3 Tjeckien 3 3 2
Frankrike 3 3 3 Tyskland 1 1
Litauen 3 Ungern 3- - -
Neder- 3 2 3 Ukraina 3- -
länderna
Norge 2 2 3 Vitryss- 3- -

land
betydelsefullt %1 mycket 10 total belastningav
betydelsefullt %2 ganska 3-10 total belastningav

3 viss betydelse 1-3 % total belastningav av
%1 total belastningav-
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Framtidsscenario2.5.2

planer följs för utsläppoch nationellainternationella avtalOm av
organiska bl.a. kolvätenflyktigakväveoxider ochsvavel, ämnen

minska fram tilldessa någotiutsläppen Europakommer ämnen attav
år 2005.

iminska något utsläppenSverige kanBelastningen på änmer
med betydande påverkan påflera länderberoende påEuropa, att

genomsnittet för övriga Europa.sina utsläppminskarSverige änmer
kommabelastningen på Sverige kanövergödandeochförsurandeDen

ochmellan år 1995 200510-15 %med ytterligareminskaatt om
innebärnationella planer följs.och Detavtalinternationella

halterna marknäraminskningvissförmodligen också att ozonav aven
kommande tio åren.under deskekommai Sverige kan att

existerandekan åstadkommasutsläppsminskningarDe genomsom
emellertid ifrånlångtnationella planeravtal ochinternationella är

övergödandeförsurande ochbelastningen ämnentillräckliga för att av
s.k. kritiskaunderstiga deskaoch halterna ozonav

södra Sverige.halter i lkritiska ozonellerbelastningsgränserna
understigabelastningendockNorrland kan gränserområdenmånga av

skador.föroch halter
avtalinternationelltåstadkommaförFörhandlingar ettatt om

kommerNordamerikai ochluftföroreningar Europautsläppen av
viktigt dessamycketunder 1997. Detpåbörjasförmodligen är attatt

utsläppen.minskningarytterligareleder tillförhandlingar av

transportpolitiken2.6 Den gemensamma

Policy,transportpolitiken Common TransportDen gemensamma
tillvarit koncentreradsnabbt. harutvecklas Deninom EU attCTP

marknaden harden inregenomförahindereliminera attmot men
inkludera frågor rörutvecklats transporternast.ex.ävenmot att som

transportpolitiken harkostnader. Denexterna gemensamma
policy, Vitbokenförslag tillkommissionensiformulerats om

följtshar därefterVitbokenpublicerades 1992.transportpolitiken, som
ochkostnaderinternaliseringgrönböckeri bl.a. externa omavomupp

ochfastför sjöfartenlades policyUnder 1996kollektivtrafik. en
tillmed förslagjärnvägstrañkenvitbokpresenteradesår omensamma

försämradejärnvägensmedtillrättakommaföråtgärder att
konkurrenskraft.
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Riktlinjerna for utbyggnad det transeuropeiskaav
transportnätverket TEN ministerrådetantogs ochav
Europaparlamentet under 1996. innebärDet medlemsländernaatt
förbinder sig bygga enligt riktlinjerna.att transportnätetut För svenskt
vidkommande innebär det vi ska genomföra utbyggnadatt denen av
nationella delen i enligt denätet prioriteringarstort regeringenav
föreslagit för nationella och stomjärnvägarstomvägar i infrastruktur-
propositionen prop. 1996/97:53. Enligt Maastrichtfördraget ska
unionen stödja dessa projekt finansiellt.

svenskaDet medlemskapet i harEU inte inneburit några stora
omställningsproblem inom de sektorer berör Behovettransporter.som

undantag och särskilda i samband medav arrangemang
medlemskapsförhandlingarna också litet, medlemskapetävenvar om
inneburit anpassning till bl.a. EU:s utsläpps- och hållbarhetskrav fören
bilar. därförDet svårt vilkenär påverkansäga EU:satt transportpolitik
har haft på Sverige under den relativt korta tid förflutit sedansom
Sverige blev medlem i EU. Man kan emellertid konstatera denatt

transportpolitiken koncentreras på frågor hargemensamma stortsom
svenskt intresse, bl.a. frågan internalisering kostnaderexternaom av
och effektivisering järnvägssektorn.av

detaljeradEn beskrivning bl.a. denmer transport-av gemensamma
politiken finns i bilagedelen till vårt betänkande.

2.7 internationellaDet samarbetet inom flyg
och sjöfart

Sjöfarten och luftfarten skiljer sig från övriga transportslag attgenom
de beroende internationellaär avtal och internationelltmer av
samarbete utanför EU:s de andra transportslagen.än En närmareram
beskrivning de internationella aspekterna på dessa transportslagav
finns i kapitel och7
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målTrafikpolitiska3

långsiktigt hållbar utveckling3.1 En

bidra tillska utveckla samhälletTransportsystemet att mot en
hållbarhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt. vällångsiktig Ett-

väl fungerande förutsättningar förutbyggt och transportsystem ger
sysselsättning konkurrenskraftigt svensktökad välfärd, och ett

hela landet. i sin förutsättningar för ekonomisknäringsliv i Det turger
tillväxt och hög livskvalitet.

liksom samhället i långsiktigtmåste, övrigt,Transportsystemet
vad och människans hälsa tål. Trafikpolitikenefter naturenanpassas

utformas och bedrivas så trafikens negativa effekter imåste därför att
i och kultunniljö och säkerhets-form buller, intrång natur-av avgaser,

risker kan minimeras.
Trafikpolitiken har sociala dimensioner kravt.ex.genom

tillgänglighet och jämställdhet. Regionalpolitiska hänsyn ska också
trafikpolitiken, så goda transportmöjligheter kan erbjudas iprägla att

bidraalla delar landet. Trafikpolitiken kan till överbryggaattav
till viss del kompensera för skillnadergeografiska avstånd och i

trafikpolitikenmänniskors livsförutsättningar. Genom kan också
olika delar tillvara.tillväxtkraften i landets tas

begreppet hållbarUnder år har utveckling sustainablesenare
starkt genomslag. Brundtlandkommissionen,development fått ett som

mitten 1980-talet, definieradelanserade begreppet i detav som en
dagens behovtillgodoser kommandeutveckling äventyrautan attsom

möjligheter tillgodose sina behov.generationers att
Brundtlandkommissionen kopplade miljö- och utvecklings-samman

tidigare motsatsförhållandefrågor. stället för demI att ettsom se
ekonomiskden tillväxt, socialt välbefinnande och godemellan såg

helhet. Tillväxten måste ske ekosystemensmiljö utan attsom en
och människors hälsa Verksamheterlångsiktiga funktion äventyras.

till demed miljöpåverkan måste vadgränser sättsanpassas som av
tål.människans hälsa och naturen

4-17-0343
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Efter Brundtlandkommissionen har många försökt finna en mer
operativ definition också fångar den spänning finns mellansom som
orden hållbar och utveckling. metodEn ställa skilda kriterierär att upp

de uttrycken.för bägge vanligaste kriterierna redovisasDe i tabell
nedan.

för hållbarTvå viktiga principer utveckling dels principenären om
förorenaren betalar Pollutor Principle, dels försiktighets-Paysatt

säkerhetsmarginalerna skaprincipen, dvs. goda och trovärdiga.att vara

hållbarNågra kriterier för utveckling.
Hållbarhet Utveckling

fårNyttjandet förnybara inte Livskvaliteten för människornaturresurserav
bärkraft.överstiga ekosystemens ska förbättras och utjämnas.

förmåga tillhandahållaEkosystemens s.k. Kommande generationersatt
hand föroreningar, valmöjligheterekologiska tjänster ta ska inteom
upprätthållas. försämras.vattenrening ska Markens ochm.m.

funktion produktionsresurs t.ex.vattnets som
måsteenergi, livsmedel och dricksvattenmaterial,

också upprätthállas.
Ändliga förbehållasska mestnaturresurser

ändamål och bevaras till kommandeangelägna
generationer.

ochKulturarvet ska till och byggnader4. tas vara
påanläggningar utformas med tanke även

generationer.kommande

färdriktningen behövs långsiktiga mål. kunnaFörFör attatt ange
riktning och med önskad hastighet behövs iutvecklingen i rättstyra

kompletterande etappmål, lämpliga påfallmånga stegsom anger
långsiktiga målen.devägen mot

målen för trafikpolitiken ska alltså visa ilångsiktiganationellaDe
transportsektorn och samhället ska utvecklas.riktning vi villvilken att

behöveruppfattning vad ochska ocksåDe göras närsomge en om
ska de nationella målen inte peka hur målenmålen ska nås. Däremot ut

uppgift för de olika aktörerna inom transportsektornska nås. Det är en
och lokalt.nationellt, regional Exempelvis utarbetaralla nivåerpå -

Verksamhetsmål, bygger de nationella målentrafikverken egna som
den verksamheten. Agendaomformuleras utifrån Genom 21-och egna

med utforma mål genomförabred verksamhet ocharbetet pågår atten
inom landets alla kommuner.hållbar utvecklingåtgärder för en

eller mindre preliminära. kunskapmål alltidLångsiktiga Nyär mer
tålighetsgränser, teknisk utveckling,människans och naturensom
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förändringar människors värderingar och samhällsutvecklingen görav
målen fortlöpande kommer behöva och förändras.omprövasatt att
Etappmålen bör bestämmas utifrån bedömning vilkaen av

möjligheter aktörerna har bidra till uppfylla målet och vilken tidatt att
har på sig för nå målet. Grund för bedömningen kanatt t.ex.man vara

miljösituationen så kritisk det angeläget snabbt vidtaär äratt att att
åtgärder. förutsättning kanEn internationella överens-annan vara
kommelser med åtaganden måste brytas till mål förned olikasom
sektorer. Ytterligare utgångspunkt bedöma hur handlings-är atten

påverkas åtgärderna tidigt, eller det gårsättsutrymmet attav om om
de långsiktiga målen insatserna dröjerOm kanvänta äventyras.attutan

drastiskadet krävas åtgärder och mellan dags-t.ex. gapetmer
situationen och det långsiktiga målet växer.

Etappmålen utgångspunkt för planering, genomförande ochutgör
uppföljning konkreta åtgärder. beslutarInnan åtgärdav man om en
måste därför konsekvensanalyser vilken och kostnadgöra nyttaman av
åtgärden innebär. Resultatet konsekvensanalysema blir avgörande,av
dels vilka åtgärder väljs, delsför kan hålla fast vid desom om man

den förmålen och takt valt nå dem. den meningenI äruppsatta attman
etappmålen preliminära till sin Etappmålen skaäven utgöranatur. en

ändå formuleradeutmaning på sådant bedömtsättett attmen vara man
uppfylladet möjligt dem till acceptabla kostnader ochäratt att

uppoffringar.
Vissa mål svåra uttrycka. Vi kommer i framtidenär ävenatt att vara

avvägningar mellan sådana mål kan uttryckas igöratvungna att som
mätbara och därmed kan värderas och följas ochtermer, som upp,

uttrycks i kvalitativasådana mål och därför måstetermersom som
värderas andrapå sätt.

kapitel utvecklar hur4 vår på de trafikpolitiskaI delmålensyn
kan förenas samhällsekonomisktmed synsätt.ett

3.2 Förslag till trafikpolitiska mål

Vi föreslår följande övergripande trafikpolitiska mål:

för trafikpolitikenMålet erbjuda medborgarna och näringslivet iär att
alla delar landet god, miljövänlig och säker transportförsörjningav en

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar.ärsom

det följande redovisas förslagI våra till trafikpolitiska delmål.
Målet god miljö uppdelat i mål för utsläpp luftföroreningarärom av
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och klimatgaser, för hälsa, buller, och kulturvärdennatur- samt
på hållbart har lett till viKraven ett transportsystem attnaturresurser.
vid delmålen god miljö och säker trafik.valt lägga vikt Viatt stor om
målkonflikterdiskuterar frågor och avvägningar mellan mål iom

kapitel

Ökad välfärd, sysselsättning och3.2.1

konkurrenskraft

till öka välfärden, sysselsättningen ochTrafikpolitiken ska bidra att
konkurrenskraft.näringslivets

välfärdsmål. Effektiva, säkratill uppnå generellabidrarTransporter att
för och gods grund-kapacitetsstarkaoch ärtransportsystem personer
ekonomisk tillväxt. i sinför sysselsättning och Detförutsättningar ger

välfärd och god livskvalitet. väl utbyggtförutsättning för ökad Etttur
grundläggande del landetsfungerandeoch väl ärtransportsystem aven

omsorgsfullt ochutvecklas och förvaltas påmåstebaskapital, ettsom
framsynt sätt.

möjlighetergrad beroende vilkalivskvalitet i högMänniskors är av
förutsättningarGodaförflytta sig.har attpersontransporteratt german

och social service, nåtill kommersiellfå tillgångförvärvsarbeta, attatt
sociala kontakter.och upprätthållafritidsaktiviteter att

avgörandefungerandevälnäringslivetFör är transportsystemett av
utveckla befintliga företagvidmakthålla ochför kunnabetydelse att

geografiska läge ochverksamheter. Vårt landsför skapaoch att nya
exportindustri nackdel isvensklandetavstånd inomstora enger

effektivtkonkurrenter.sina Ettförhållande till många transport-av
konkurrenskraftigaframkomlighet ochgodmed transport-system

svenskakonkurrensförutsättning förviktigdärförkostnader är en
andrasamverkar inom och medviktigt vi EUocksåföretag. Det är att

möjligt.brasåför skapaländer gemensamt transportsystemettatt som
utsträckning medallt högreefterfrågar iNäringslivet transporter

finns också växandeoch tillförlitlighet.säkerhet Detregularitet,hög ett
olika kundkrav.transportlösningar förflexiblabehov mötaattav

ställer kravdygnet åretutföras Dettamåste kunnaTransporter om, om.
underhållsstandarden.drift- ochkapacitet pâsåväl på systemets som

håller godoch jämvägsnätetfaktorväsentlig är väg-En att enannan
bärighetsstandard.och jämn

i ökande omfattning blibörjargodstransporterMiljöanpassade en
miljö-kunderna ställernäringslivet,inomkonkurrensfaktor attgenom
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kommer sikt ocksåinnebär goda miljöval påkrav. Transporter attsom
företagsekonomiskt lönsamma.bli

utformat med hänsyn till samhälletsskaTransportsystemet vara
samband medRisker iolika hänseenden.sårbarhet i transporter av

fråga såväli detta sammanhang.viktig faktor Igodsfarligt är omen
kommunernaoch försvarsaspekter harberedskaps-riskerfredstida som

regional nivåcentral ochlokala nivån. Påroll denviktig ansvararen
Överstyrelsen Räddnings-beredskap, Försvarsmakten,för civilbl.a.

beredskapen.länsstyrelserna förochverket
sysselsättning och konkurrenskraft börvälfärd,ökadMålet om

trafikverken. mått påoch utvärderas Somföljasregelbundet avupp
hittills i första handoch gods harförframkomlighet använtspersoner

bärighetsstandard används vanligentransporttid. måttSomochres-
fordonsvikten.järnvägenelleraxeltrycket påtillåtnadet vägen samt

och värderametodertillfredsställandesaknas mätaDäremot attännu
sådana metoderangelägetflexibilitet.och Dettillförlitlighet är attt.ex.

i uppdragochtrafikverken NUTEKföreslårutvecklas. Vi attatt ges
för följa måletoch metoderkompletterande måttutveckla att upp om

konkurrenskraft.ochsysselsättningvälfärd,ökad

God miljö3.2.2

efter vadlivsmiljö ochbidra till godskaTransportsystemet anpassasen
skaHushållningen medtål.ochhälsamänniskans naturresursernaturen

främjas.

innebärtransportsektornhållbarhet inomlångsiktigpå attKraven
hälsa i någotmänniskorsorsak tillskasikt inte atttransporter vara

andrabuller, ellerutsläpp, intrångochförsämrashänseende att
skadorallvarligainte skaeffekternegativa naturentransporter geav

hushållningen medfrämjaskakulturarvet. Transportsystemeteller på
kretsloppet, ochdet naturligablir deldetså attnaturresurser, aven

generationer.under Förbyggtshushålla med kulturresursema uppsom
kulturvärden måsteochtillvaraaktivt kunna transport-natur-taatt

till,knyterutformasochutvecklas sättettsystemet ansom
ochbefintliga kulturenvidare denbygger påmed ochsamspelar

miljön.
följande områden:långsiktiga mål förförslag tillredovisarVi

och klimatgaserluftföroreningarutsläpp0 av
hälsamänniskorsluftföroreningar påinverkan av0
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buller
och kulturvärdennatur-

naturresurser.

utsläppFör luftföroreningar och koldioxid föreslår vi ävenav
tidssatta etappmål.

MaTs-samarbetetl,Förslagen till miljömål grundar sig detpå s.k. se
MaTs-rapportema Mål för miljöanpassadeäven och Påtransporter

miljöanpassat nrväg 4623 och 4636mot ett itransportsystem
Naturvårdsverkets rapportserie på underlag har utarbetats påsamt som
uppdrag kommittén. Riksantikvarieämbetet och Vägverket har t.ex.av
tillsammans utarbetat programskriften Infrakultur kulturmiljö ochom
infrastruktur.

Utsläpp luftföroreningar och klimatgaserav

Förslag till mål:
7Ämne Basår Etappmál Långsiktigt långtHur

må/ har nått
0995

Koldioxid 1990 %15 till 2020 60 % 10 %+- -
Kväveoxider 1980 50 % till 2005 80 % 11 %- - -
Svavel 1980 %45 till 2005 90 % 37 %- - -
Flyktiga 1988 70 % till 2005 85 % 26 %org. - - -

VOCämnen
1 Basáren pågrundar sig olika överenskommelser
2 Naturvårdsverket,Källa: 1997

kunskaplångsiktiga utsläppsmålenDe bygger på dagens vadom
människans hälsa och tål. Alltefter vi får ökad kunskapnaturen som

olika utsläpp och deras effekter, bör målen eller bedömningenom av
den tid krävs för demnå och justeras. Vi haratt omprövas ännusom

kunskapsbrister många miljörisker och miljöskador och hurstora viom
ska värdera dem, vilka kostnader olika åtgärder kan innebära Inteetc.
desto mindre det viktigt vi försöker beräknaär dessa värden föratt att
kunna bedöma vilka åtgärder effektivast och för kunnaär vidtaattsom
lämpliga åtgärder.

Luftföroreningama inverkar på kulturarvet. Skadoräven på
stenbyggnader, skulpturer, hällristningar och fomfynd kanrunstenar,

1MaTsMi|j6anpassat Transportsystem, ett samarbete mellan samtliga trafikverk,
Bilindustriföreningen,Boverket, Naturvårdsverket,KFB, NUTEK, SIKA och Svenska

NaturvårdsverketPetroleuminstitutet. hållithar arbetet.samman
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Skadebilden har tydliga samband medmed blottaregisteras ögat.
korrosion och nedsmutsningen husfasader ibiltrafiken. Vittring, av

tydligt kopplad till avståndet till starktsamhällentätbebyggda är t.ex.
Riksantikvarieämbetet har kritiska belast-trafikerade angettgator.

till vittring och korrosion. värdenmed hänsyn Dessaningsgränser
motsvarande gränsvärden för människor ochlägreligger änavsevärt

natur.
de långsiktiga miljö- ochöka kunskapernaviktigtDet är att om

negativa miljöeffektertransportsektomshälsoeffektema genomav
och utvecklingsinsatser. den månforsknings- Iytterligare som

negativa effekter saknas ellerkunskaper ärtransporternasom
användas, dvs. vi ska ha godaförsiktighetsprincipenofullständiga ska

säkerhetsmarginaler.trovärdigaoch
utsläppen luftföroreningarmål för begränsaförslag tillVåra att av

miljöhotenmed hänsyn tillformuleradeär om

m.fl.koldioxidklimatpåverkan
ozonskiktet ozonnedbrytande ämnenuttunning av

kväveoxidersvavel,försurning
kväveoxider, VOCmarknära ozon

kväveoxider.övergödning

eller globala till sin Detregionerhot berörAlla dessa är natur.stora
nationer ochsamverkan mellan överens-innebär att gemensamma

förutsättning föreller kanunderlättarinsatserkommelser vara enom
mål.nationellakunna uppnå sinaenskilda länder skaatt egna

efter det totalahar dimensioneratstill miljömålförslagVåra
nivå. Vi hareuropeisk eller globalutsläppenminskabehovet att

minst lika börda i relationSverige på sigantagitdärvid stortaratt en
industriländer.andravi förväntar Detbasårtill vissa somoss avsom

den tidsperiod vimålen inomvi ska kunna nåslutligen avgör om
internationella avtal kommerdel vilkaberor tillförutsatt stor som

haåtaganden. Sverige böroch andra ländersoch Sverigesträffasatt
för fåoch andra internationellaroll inompådrivande EU attorganen

miljöområdet.överenskommelser inominternationellatill stånd
delsig likatransportsektorn påvidare antagitVi har tar storatt en

de fall miljö-samhället i övrigt. Iutsläppsminskningama somav
andra samhällssektorerpåtagligt härrör frånproblemen än transport-

lämpligare ikomma visa detkan analysersektorn, äratt attattsenare
kan i fall kommadessa områden. sågrad vidta åtgärder inom Dethögre

behöver förändras,transportsektorninnebära målen inomattatt genom
målen docksänkas. de långsiktigaskärpas eller Förantingen äratt
betydelse.sektorer underordnad Detmellanfrågan fördelningen avom
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kommer krävas mycket kraftiga minskningar utsläppen frånatt av
samtliga samhällssektorer för nå de långsiktiga målen ochatt

mellan sektorerna blir därmed litet.manöverutrymmet
Vi räknar med tidpunkten då de långsiktiga utsläppsmålen skaatt

uppfyllda ligger cirka år framåt i tiden.25 koldioxidutsläppenFörvara
ligger det långsiktiga målet längre fram i tiden, kanske kring årännu
2050. Osäkerheten nivån det långsiktiga målet för koldioxid-om
utsläppen och det bör dockuppnått mycketnär är ännu stor.vara

Målen minskade utsläpp luftföroreningar och klimatgaserom av
följs kontinuerligt trafikverken inom sina respektiveupp av
ansvarsområden. sammanställer och redovisarDe årligen statistik, bl.a.
i sina verksamhetsberättelser i miljörapporter.samt gemensamma
Naturvårdsverket har det övergripande följa miljö-ansvaret att
utvecklingen inom alla samhällssektorer. fortsatt uppföljningEn och
analys åtgärder för minska miljöpåverkan inom alla trañkslagenattav

angelägen.är

Klimatpåverkande koldioxidgaser

Koldioxidproblematiken global till sin Internationellaär natur.
överenskommelser kommer bli föravgörande Sveriges insatser.att

redan ratificerade klimatkonventionenDen åtgärder skaattanger vara
kostnadseffektiva globalt. svenska utsläppen koldioxidDe harav
minskat med cirka l/3 sedan 1970, vilket innebär många "billiga"att
åtgärder redan utnyttj

för begränsa koldioxidutsläppenMålet baseras påatt en
utfördkonsekvensbedömning Stockholm Environmental Institute iav

IPCC:s2 scenarier. har förutsatts trafiksektornDessutomett attav som
helhet ska ha minskning andra samhällssektorer. Vidaresamma som
har endast beaktats åtgärder inom Sveriges gränser.

långsiktiga målet total minskning med grundasDet 60 %om en
långsiktigt miljökvalitetsmål stabilisera atmosfärens haltett att av

koldioxid vid dubbla förindustriella nivånden några årtionden
2100-talet. detta tillstånd krävsFör nå de globala utsläppenatt att av
koldioxid halveras. eftersträvar jämn fördelningOm deman en av
globala capita-utsläppen koldioxid, krävs industrilandettattper av

Sverige minskar sina utsläpp med i storleksordningen 50-80 %.som
Vid miljöministermötet i beslutades vid deEU, globalaattmars

klimatförhandlingama i i decemberKyoto ska föreslå alla1997, att

2 klimatfrågorIPCC Intergovernmental Panel Climate Change, FN:s förexpertorganon
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länder, EIT-länder Economics transition OECD-länder årsamt nya
ska2010 ha minskat sina utsläpp växthusgaser med 15 %. För EU-av

ländemas del bestämdes vid ministerrnötet endast hur 10 de 15 %av
ska fördelas mellan länderna. Fördelningen minskningen deav av
resterande ska5 % bestämmas Ministerrådets beslut byggersenare.

holländskt förslag och innebär fördelningett utsläpps-en av
minskningar mellan medlemsländerna. vissaFör länder betyder
beslutet minskningar ned till -30 % medan några länderstora tillåts
öka sina utsläpp. Med hänsyn till bl.a. den planerade kämkrafts-
avvecklingen tillåts Sverige Öka sina utsläpp med % till5 2010.
Ministerrådets beslut förändrar inte behovet minskaattav
koldioxidutsläppen inom den svenska transportsektorn.

Etappmålet utgår ifrån det kommer finnas trögheteratt detatt när
gäller introducera åtgärder minskar koldioxidutsläppenatt inomsom

Inom MaTs-samarbetet hartransportsystemet. antagit "trög-attman
heterna" mindre inom vägtrafiken jämförtär med andra trafikslag. Till
exempel så förnyas bilparken snabbare flygplans- och fartygs-än
flottoma. det gällerNär det långsiktiga målet för koldioxidutsläppen är
tidsperspektivet så långt nuvarande bedömningar vilka faktiskaatt om
möjligheter finns minska utsläppen inom respektiveatt transport-som
slag mycket osäkra.är

Såväl det långsiktiga målet etappmålet för koldioxidutsläppensom
bedöms bli svåra uppnå och kräva kraftfulla åtgärder. Riksdagen haratt
tidigare fattat beslut utsläppen koldioxid år bör2000 haattom av
stabiliserats till 1990 års nivå nationellt mål för allaettsom
samhällssektorer. målDetta kommer inte kunna nås. Sedan 1990att
har koldioxidutsläppen från trafiken ökat med 10 %.

För andra klimatgaser dikväveoxid och måletärmetan,som ex.
utsläppen ska minska i utsträckning koldioxid.att samma som

Användningen ozonnedbrytande ska avvecklas helt enligtämnenav
den avvecklingsplan riksdag och regering angett.som

Kväveoxider

Utsläppen kväveoxider bidrar till försurning, övergödning ochav
bildningen marknära För eliminera dessa miljöhot harattav ozon. man
i MaTs-samarbetet bedömt utsläppen kväveoxider behöveratt av
minska med cirka 70-80% på europeisk skala. långsiktigaDeten
målet har dimensionerats efter detta behov.

Under 1980-talet började de svenska utsläppen kväveoxiderav
minska och fortsatta minskningar kan förväntas i synnerhet från-
vägtrafiken. Transportsektom helhet idag för cirka 60 %som svarar av
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till skaetappmålet 2005kväveoxider. Omutsläppensvenskade av
tekniskharsjöfarten,del påtillberor storuppnåskunna stor en ensom

kostnadseffektivtutsläppen sätt.minskaförpotential ettatt
kväveoxiderutsläppenantagit målettidigareharRiksdagen att av

nationellt måloch 1995,mellan 1980%med 30 ettminskaskulle som
uppfyllas.kunnatmål har intesamhällssektorer. Dettaför alla

Svaveldioxid

försurningfråni EuropaekosystemenkänsligastedeskyddaFör att
med 1980.jämförtcirka %med 90minskasvavelnedfalletbehöver av

dimensioneratshartransportsektornutsläppsmålet förlångsiktigaDet
behov.efter detta

svavelnedfallethariminskade utsläpp EuropaföljdSom avaven
svenskaåren. De15de30-40 %medminskat senasteSverigeöver

drygt %.med 80period minskatunderharutsläppen samma
huvudsak kraviställertransportsektornförmåletlångsiktigaDet

utsläppen.svenskade%för drygt 20i dagsjöfarten, avsvararsom
vägtrafikensgjortdieselbränsle harÖvergången svavelfattigt atttill

dag.% itill cirka 2minskatutsläppensvenskatotaladeandel av
svaveldioxidutsläppenmåletantagittidigarehar attRiksdagen av

förnationellt måloch 2000,1980mellan% ettmed 80minskaska som
samhällssektorer.alla

kolvätenorganiskalyktigaF ämnen

bildarkolväten,huvudsak olikaiVOCorganiskaFlyktiga ämnen,
inverkanunderkväveoxider ochmedtillsammansmarknära avozon

påverkaocksåkangrödorskadarmarknärasolljus. Det ozonet men
marknäranivåerlåganed till sånåhälsa. Förmänniskors att ozonav

utsläppenmåsteväxtligheten,påverkabedömsde inte avatt
med iminskaMaTs-samarbetetenligti Europaoch VOCkväveoxider

transportsektornmålet förlångsiktiga75-80 %. Detstorleksordningen
mål.dettapåbaseras

begränsningarmål förunderbehandlasVOCHälsoeffekter avav
iluftföroreningar tätorter.

fritidsbåtarochbilarbensindrivnaalltframförDet som gerär
skärpningartransportsektorn. GenomVOC-utsläpp inomtillupphov av

föri dagminskat. Debilarnafrånutsläppenharavgaskraven svarar
svenska utsläppen.decirka 40 % av
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Riksdagen har tidigare antagit målet utsläppen kolväten skaatt av
minska med 50 % mellan 1980 och 1995, nationellt mål förettsom
alla samhällssektorer. Detta mål har inte kunnat nås.

Inverkan påluftföroreningar människors hälsaav

Förslag till långsiktigt mål:

Utsläppen från trafiken framkallarämnen allergi,av astmasom cancer,
och ohälsa ska på sikt minskas till ofarliga nivåer.annan

Ambitionen inom MaTs-samarbetet har varit utifrån dagensatt
kunskap ställa långsiktiga mål för luftföroreningamas påverkan påupp
hälsan. En utgångspunkt har varit motsvarande föratt sätt som
trafiksäkerhetsarbetets nollvision för antalet dödade och skadade i
trafiken definiera noll-risknivåer för de hälsotillstånd kansom
påverkas åtgärder för trafiken. Det går dock inte lösa allaattgenom
problem enbart med åtgärder för trafiken eller enbart åtgärder i
Sverige. klaraFör mål för krävs åtgärder internationellatt nivåozon
och för flera källor.

Luften i svenska har i mångatätorter avseenden blivit bättre under
de åren. Genom utbyggnad fjärrvärme,senaste installationav av
reningsutrustning fasta källor och bilar övergång tillsamt
svavelfattig olja har halterna svavel, stoft och kväveoxider isot,av

minskat detätortema 10-15 åren. Ytterligare förbättringar kansenaste
förväntas i takt med fordonsparken förnyas. När det gälleratt
tätortsluftens halter cancerframkallande ocht.ex. ämnen ärav ozon
bilden däremot inte lika positiv. finnsDet brister iännu stora
kunskapen luftens kvalitet i dessa avseenden, enligtom men
Miljöhälsoutredningen SOU 1996: tyder124 gjorda mätningar inte på

halterna dessa har minskat.att ämnenav
vissa konstateradeTrots förbättringar luftkvalitet hartätorternasav

antalet människor med allergi eller fördubblats 15 år.astma änmer
Luftföroreningar från trafiken kan påverka människors hälsa i första
hand luftvägama drabbas; astmatiker och barnatt deärgenom
känsligaste Miljöhälsoutredningen konstaterar kväve-attgrupperna.
dioxid och kan försämra tillståndet hos astmatiker, detattozon men
saknas bevis för de kan upphov till astmadebut.att Hos vissage
känsliga har akuta dödsfall kunnat observeras efter exponeringgrupper

partiklar. Vissa bensen,ämnen, PAH och bensapyren,t.ex.av
medverkar till uppkomst av cancer.
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antagitshalter i luftetappmålfinnstidigareSedan avsomom
luftför halter iriktvärdengällandebl.a.riksdagen. Dessa attanger

ochår 2000klaraskvävedioxid ska attförgränsvärden senastnumera
till år 2005.halverasskacancerframkallande ämnenutsläppen av
utsläppskälla.luften,ihaltentotala oavsettgäller den ämnenMålen av

etappmål kan uppnås.dessaviktigtdetVi är attattanser
hurkunskapdet saknaskonstaterarMiljöhälsoutredningen att om

dock klartstårtrafiken. Detberorhälsoproblemendel avstor somav
hälsofarligatill utsläppkällandominerandedentrafiken är avatt

ikvävedioxidhalten%80-90Exempelvis härröri tätortema. avämnen
trafiken.fråntätortema

mellansambandenkunskaperdagensledningMed omav
MaTs-samarbetetohälsa haroch angettolikaförexponering ämnen

medsvaghettätortsluften. En attiindikatorämnenvissaförnivåer
saknasdär detförbisekan ämnenindikatoreranvända är att man

heltintedärförgårDethälsoeffektema. attinformationtillräcklig om
kommerföreslårMaTs-samarbetetochhalterdeslå fast ämnenatt som

risknivåermycket lågadevidluftkvalitetenpåmåtträcka somatt som
allra minstademisstankarstarkai dag attfinnsDeteftersträvas. t.ex.

um2,5mindre diametermed änpartiklardvs.PM2,5partiklarna
visatharfrån USAStudier etthälsorisker. t.ex.särskiltinnebär stora

Vilivslängd.förkortadoch vetpartiklarsmåhaltenmellansamband
uppvirvlatochavnötningsprodukterbetydelsevilkenför liteockså om

utsläpp fråntillförhållande avgasröret.iharvägbananfrånmaterial
ii dedock klartdet tätorterkunskapsbrister attär somOavsett stora

minskningarlångtgåendekrävsluftkvalitetsproblemhar avdag
StockholmochGöteborgstorstädervägtrafiken. Ifrånutsläppen som

och70-80 %medminskaskväveoxider cancer-behöver t.ex.
%.med 80-95och bensenbensapyrenframkallande ämnen som
trafikenskunskapytterligarebehovsåledesfinns stort omDet ett av

säkrareavvaktan sätt atthälsoeffekter. Iderasochluftföroreningar
viktigtdethälsoeffekter atttrafikens ärutvecklingenfölja avupp

i desärskiltföljs störreindikatorämnena noggranthalterna upp,av
uppgifter frånpublicerarstatistik ochinårligensamlarSCBtätortema.

berördaochNaturvårdsverketföreslårViantal atttätorter.ett
följametoder förochutveckla mått attuppdragimyndigheter attges
inominsatserYtterligarehälsa.människorspåpåverkantrafikensupp

nödvändiga.ocksåutvecklingochforskning är
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Buller

tillFörslag långsiktigt mål:

Vägtrafik Spårtrafik Flyg
60Ekvivalentnivå dBA 55 55 FBNute,

Ekvivalentnivå inne dBA 30 30 30 FBN
Maxnivå dBA 70 70 70ute
Maxnivå inne dBA 45 45 45

l Vid bostäder med uteplats dBA55
angivna ljudnivâema baseraspå allmän störning,De talmaskering och sömnstöming.

Buller allt icke önskvärt ljud. Många de störningarär av som
därföruppkommer subjektiva till sin karaktär. subjektivaDeär

byggs dockstömingama antal mätbara effekterett t.ex.upp av som
påverkan och möjligheternapå uppfatta tal.sömnen att

Buller beskrivs med hjälp logaritmisk decibelskala ochav en
dBA.uttrycks normalt genomsnittliga bullernivånDen mätssom som

ekvivalentnivå och bullertoppar maximalnivåer. flygbullerFörsom
viktadanvänds ekvivalentnivå kallas flygbullemivå FBN. Atten som

decibelskalan logaritmisk innebär trañkvolymen, dvs.är t.ex. att om
antalet likadana bullerkällor, halveras minskarså bullernivån bara med
3 dBA, vilket den minsta ljudförändring kan registrera.är öratsom
Och för ska uppfatta ljudnivån minskar väsentligtomvänt, öratatt att
krävs förändring på dBA, vilket6 minskningmotsvararen ca en av
trañkmängden till fjärdedel den ursprungliga nivån. skulleDeten av
således krävas mycket minskningar trafikvolymen för nå destora attav
långsiktiga bullennålen enbart trañkminskningar.genom

Buller lokalt problem samtidigt i detär ett närmastemen
landsomfattande. dag miljonerI 1,5 människor vid sinutsätts ca
bostad för bullemivåer överstiger de nivåer Världshälso-som
organisationen "hygieniska gränsvärden". Bullerstömingarangett som
från vägtrafiken till del konstant bullemivå utomutgörs stor av
enstaka störningar nattetid, medan buller från jämvägstrafiken och
flyget i anslutning till flygplatser oftast utgörs momentanaav
störningar. vissa fall kanI störningar från sjöfarten förekomma.även

Vårt förslag till långsiktigt bullermål med deöverensstämmer
riktvärden för buller används riktvärden för bebyggelsesom nu som ny
och trañkanläggningar. Målen kan långtgående detnärnya ses som
gäller bullret befintligaminska i den bebyggelsen och successivaatt
åtgärder kommer krävas under mycket lång tid framåt.att en
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Inflastrukturinriktning framtidapropositionen förI transporter
etappmål i samband med åtgärdsprogram1996/97:53prop. ettanges

befintlig bebyggelse förstörningar från trafikbuller i den statligamot
propositionen bör etappmåleninfrastrukturen. Enligt nås under den

planperioden etappmål följande:kommande 1998-2007. Dessa är

nivå utomhus för vägtrafikbullerdBA ekv.65-
nattetid för buller från järnvägstrafik.dBA nivå inomhus55 max.-

etappmålflygbuller utomhusFör anges som

dBA FBN60-
området regelbundet för buller-dBA nivå80 när exponerasmax.-

nivån i medeltal minst gångertre nattper
området regelbundet för buller-dBA nivå90 när exponerasmax.-

kvällstidnivån dag- och
området regelbundet för buller-dBA nivå100 när exponerasmax.—

vardagar och enstaka kvällar.nivån endast dagtid

finns och därför tillbullerproblemen iDe tätortema ärstörsta stor
landets kommuner. Regeringen har idel fråga berör prop.en som

femårigt bidrag miljard kronor tillföreslagit1996/97:53 ett en
medelmiljö- och trafiksäkerhetsåtgärder.landets kommuner för Dessa

för trafikbulleråtgärder.kan således användas
naturupplevelser ingår också i god livskvalitet. EftersomTysta en

förekommer i fritids- ochbullerstörningar från trafiken även
från fritidsbåtar och Snöskotrar, det viktigtnaturområden, är attt.ex.

åtgärder vidtas, syftar tillplaneringsinsatser ochsådana attsom
trafikbuller i naturmiljön.reducera även

grönbokremitterar f.n. framtidens buller-EU-kommissionen omen
bör högre prioritet.innebär bullerbekämpningpolitik att ges ensom

redovisas i trafikverkensföljs kontinuerligt ochBullennålet upp
bullermålet uppfylls bör redovisas iårsredovisningar. Hur även

miljörapporter. Trañkverken bör dessutomtrafikverkens gemensamma
utvecklingen bullerreducerandekontinuerligt följa och rapportera av

teknik.
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Natur- och kulturvärden

Förslag till långsiktiga mål:

Transportsystemet ska utformas i samklang med det omgivande0
och kulturlandskapet.natur-

ska utformasTransportsystemet så det inte förhindrar godatt0 en
utveckling biologisk mångfald och bärkraftiga ekosystem,av en
god tillgänglighet till naturområden och parker eller god kvaliteten
och säkerhet för barns lekmiljöer.

ska utformasTransportsystemet med regionala och0 omsorg om
lokala kulturvärden. Värdefulla kulturmiljöer och kulturminnen ska
skyddas.

inklusiveLandskapet den byggda miljön innehåller kvaliteter i- -
form och kulturvärden. Landskapet har betydelse förnatur- storav
människans trygghet och trivsel, för rekreation och skönhets-

Ävenupplevelser. själva trafiksystemet i form broar, ochvägart.ex.av
järnvägar kan ha kulturhistoriska värden.

varje samhällssektor skaInom för följdernata ett egetman ansvar
påverkansin på och kulturmiljön. detta liggerI förnatur- ettav ansvar

tillvara de möjligheteraktivt har till förmån föratt ta attman agera
kulturmiljön. Särskild vikt bör läggas vid ekologiska strukturer,
kulturhistoriska och karaktärsdrag. handlar förvaltaDetmönster attom
och bygga vidare tidigare generationers erfarenhet med respekt för
de spår de lämnat verksamhet och liv.av

föreslagna långsiktiga förmålen och kulturlandskapetDe börnatur-
utgångspunkter för trañkverkens sektorsansvar. Grundläggandevara

bör miljön ständigt förändras och det skaatt attvara synen nya
samverka med befintliga och kulturvärden. Hänsyn till dessanatur-
värden ska naturligt inslag i planerings- och beslutsprocessenettvara
inom transportsektorn. angelägetDet utveckla metoder förär att att
detta ska bli möjligt.

Vid utbyggnad infrastrukturen bör möjligheten utnyttjaattav
befintliga lägen alltid innan beslutar lägenövervägas att taman om nya
i anspråk. Studier bör exempelvis hur funktionella sambandgöras om
inom ekosystem, kulturmiljö och landskap påverkas störreav
förändringar i infrastrukturen, innan beslut sådana fattas.om

och järnvägar kanVägar barriärer för människor och djur. Iutgöra
trafikapparatenkan försvåra människors möjligheter tilltätortema att

fots nå närliggande naturområden och parker. Framför allt har barnen
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rörlighet kraftigtfått sinbarriäreffekter ochdessa s.k.drabbats av
skalan finnsden lillaårtiondena. Iunder debeskuren senaste

omedelbara närhetofta i barnensbarriäreffekter att t.ex.genom
bostäderanslutning tillifinnstrafikeradeoch närabilparkering gator

barriärerkanjärnvägar ävenochlekplatser. Vägar utgöraoch som
invandade skärutvecklingkulturmiljönspåverkar att avgenom

rörligheten.lokaladenförsvårarochförbindelsevägar
Bebyggelse-anspråk.iTrafikanläggningar utrymmestorttar

vilketibor glesaretilllett tätorterna,harutvecklingen att man
studier visarNorskabilinnehavet.ökandedet t.ex. attunderlättats av

ochmellan 1960med %ökat 170städer harnorskaitätortsarealen 13
genomsnittperiod iunderbefolkningstillväxtenmedan1990, samma

beräknas %25norska tasde ytorna27 %. I tätorternastörsta avcavar
Även tillväxtkraftigvisarstudiersvenskabiltrafiken. avenupp av

invånare.tätortsytan per
sittlandskapet medleder tillutanförBarriäreffekter atttätorter

riskDärmed finnsförändras.biotopenoch djur attinnehåll växterav
kallaseffektbryts.landskapet Dennasamband iekologiskaviktiga

förlorad,biotopen gårursprungligatill denlederochfragmentering att
ochblir mindrenaturmarkfragmentenkvarblivnapå destorlekenatt av

ökar.demmellanavståndetatt
kulturminnenkulturmiljöer ochinnebärakanFragmentering att
därmed delarPlatsen förlorarsammanhang.historiskafrån sittisoleras

tydligfattigare. Enmiljön blirochvärdekulturhistoriskasittav
opåverkade,defragmenteringen är även attkonsekvens samman-av

därmedochoch färremindrenaturmark blir attdelarnahängande av
till följdfåkanminskar. Detoch arterdjur attför växterlivsrummet

effektolikaha mycketkanområden. Vägarvissainomdör ut
vägbreddtrafikvolym,skillnader iberoende påfragmenteringen, m.m.

mellanekologiskochskadagradenocksåvarierar stressdärmedoch av
infrastruktur.olika typer av

enligtvaritharMaTs-samarbetetinom attAmbitionen samma
föråtgärdsmålförsöka finnaluftföroreningarförprinciper t.ex.som

miljökvalitetsmål. harDetbaserade påinfrastrukturen,utbyggnaden av
kulturlandskapetochmiljökvalitetsmål försigvisat natur-dock att

preciserasmålpå sådanaavvaktanytterligare. Iutvecklas attbehöver
försiktighets-stället baserasåtgärder ibeslutvidarefår tills om

principen.
kontinuerligtkulturvärdenochmålenviktigt natur-Det är att om

ochNaturvårdsverkettrafikverken,föreslårViföljs attupp.
till hurförslagutreda ochuppdragiRiksantikvarieämbetet att geges

användas.börmetoderochvilka måttochskebördetta som
infra-propositionmed sinsambanditidigare,harRegeringen om
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Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet i uppdragstrukturen, gett
för hur infrastrukturens intrång i och påverkan påföreslå metoderatt

infrastruktur-kulturmiljön ska beskrivas och beaktas vidochnatur-
planeringen.

Naturresurser

långsiktigt mål:Förslag till

Material och iska främjas. råvarorHushållningen med naturresurserI
ingå i kretslopp.skatransportsystemet

energiförsörjning ska sikt grundas påTransportsystemets0
energi.förnybar

mål för vad får tillförashar diskuteratsMaTs-samarbetetInom som
infrastruktur, fordon,tekniska komponentertransportsystemets

eller i vilken takt tillförselnmiljöfarligaformbränslen i ämnen avav
får tillförasändligaminska.ska Förvisst naturresurserämneett som

får ske, eller skaför i vilken takt dettakan mål sättassystemet upp
förkan målinne imaterialminska. För systemet angeman

det tekniskaför vad får lämnaåtervinningsgrad, systemet genomsom
tillförasfår deponeras ellerluft, eller vadellerutsläpp till vatten som

få införas imaterial bör inteMiljöfarligakretslopp.andra
kretslopp.transportsystemets

fordon,med användningenMål hänger t.ex.avsammansom
redovisats i formbränslen, harfossilaförbränning avovanav

fasasfossila bränslenanvändningenutsläppsmål. På sikt måste utav
medför målettaktförnybar energi ioch att attersättas omen somav

fleranödvändigtkan uppnås. Dettakoldioxidutsläppenminska är av
ändligaolja, kol och naturgasfossila bränslenadels deskäl är-

utsläpp koldioxid.de oacceptablaorsakardels avresurser,
transportinfrastrukturendelartill mål för övrigaförstaEn ansats av

Vägverkets och Banverketsredovisats ilivscykler harfordonensoch
infrastrukturen. Mål harkretsloppsanpassningförhandlingsplaner av

för bilar ochmed producentansvarinom arbetetutarbetatsockså
utvecklingsarbete.fortsattbilar. behövsmiljöklassning Här ettav

kontinuerligt följasbörhushållning medMålet naturresurserom
Naturvårds-föreslår trafikverken,Viåtgärder utvärderas.och attupp
till dettautreda och förslag huri uppdragochverket NUTEK att geges

kanmetoder bör användas. Detvilka mått ochbör ske och t.ex.som
vägbyggnadsmaterialdäck ochåtervinningsgrad för fordon,gälla samt

marknaden.bränslen användsbiobaseradeomfattningi vilken
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3.2.3 Säker trafik

Antalet dödade och skadade trafiken ska fortlöpande minskas. Påav
lång sikt ska ingen människa dödas eller skadas allvarligt trafiken.av

Alla trafikslag ska säkra. Säkerheten inom järnvägen, sjö- ochvara
luftfarten generellt hög och ska fortsättningsvisär hållasett även en
hög nivå. Varje inträffad olycka innebär dödsfall eller allvarligasom
skador inom dessa trafikslag betraktas redan i dag oacceptabel.som

Vägtrañken har däremot brister i sin säkerhet.ännu Förstora
vägtrafiken det i första hand nödvändigt antaletär dödade ochatt
skadade successivt minskas för varje år. Det särskilt angelägetär att
riskerna minskas för de oskyddade trafikanterna. situationBarnens ska
särskilt uppmärksammas. På lång sikt ska nollvisionen uppfyllas, dvs.
ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Utvecklingen under de åren har varit positiv ochsenaste genom
aktiva insatser har antalet dödade och svårt skadade kunnat minskas
kraftigt sedan slutet 1980-talet. Antalet dödade och svårt skadade iav
vägtrafiken har minskat med cirka 1/3 från 1989 till 1995. Till viss del
beror denna minskning på färre tagit körkort och kör bil underatt unga
de åren. bilförare, liksomUnga riktigt gamla, högresenaste utgör en
olycksrisk övriga bilförare. Det viktigt vidta åtgärderän såär att att
antalet dödade och skadade fortsättersvårt minska antaletävenatt om

bilförare åter kommer öka. Trafiksäkerhetsarbetet ochatt strävanunga
nollvisionen måste tydligt avspeglas i det allmännamot sättett

utbildningsväsendet och i utbildningen förare. Grunden tillav nya en
säker trafik måste finnas hos varje trafikant. Den enskilde har alltid ett

för både sin och för andras säkerhet.eget ansvar egen
Hittills har trafiksåkerhetsarbetet i hög grad handlat samhälletsom

ensidiga krav den enskilde. Nollvisionen innebär sättett nytt att se
trafiksäkerheten.på liknarI mycket nollvisionens tankar de tankar som

har legat bakom det framgångsrika arbetet inom arbetarskyddet.
Det innebär tydlig ansvarsfördelningsynsättet gör attnya en som

systemansvariga, Vägverket, kommunerna och fordonsindustrin,t.ex.
för minska de allvarliga personskadoma. liknartar Dettaattansvar

reglerna inom arbetarskyddet arbetsgivarens för säkerom ansvar en
arbetsplats.

förebyggandeDet arbetet grundförutsättning för lyckas.är atten
Nollvisionen innebär trafiksystemet ska utformas så inga olyckoratt att
sker överskrider vad människokroppen tål. kollisionerNär skersom
ska hastigheten så låg krafterna uppträder inte leder tillattvara som
allvarligare skador.
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aldrig kan bortse frångrundtes i nollvisionenEn är attatt man
olycka sker får den inte ledamisstag.människor Närgör atten

Säkerhetsanordningar utformas såinträffar.allvarliga personskador att
skador.slarv leder till allvarliga Detmisstag ellermänskligainte

kollisionsriskenutformas fysiskt såinnebär vägar attattt.ex.
för dämpaomgivningochminimeras, slänter attatt anpassasannan

eftertillåten högsta hastighettrafikolycka,effekterna att anpassasenav
kollisionsrisker osv.

lanserades 1994trafiksäkerhetsprogrammet,nationellaDet som av
kommunförbundet, har lagtoch SvenskaRikspolisstyrelsenVägverket,

för ökad trafiksäkerhet.verksamheterför pågåendegrunden en
följas och åtgärderliksom hittillstrafik börMålet säker uppom

analyssammanställning ochbl.a.trafikverken,utvärderas avgenomav
skadade iantal dödade ocholyckor ochinträffadestatistik över

trafiken.

Tillgängligt3.2.4 transportsystem

allakan utnyttjasutformat så detskaTransportsystemet att avvara
tillgänglig förtrafiken skakollektivamedborgare. Den göras
hittills.högre grad Dei väsentligtfunktionshindrade än sompersoner

transportmöjligheter.anpassadeerbjudasbehov skasärskildahar

kultur,skola, service,nå arbete,kunnamänniskor harAlla rätt att
tillkontakter. Tillgångupprätthålla socialaoch kunnafritidsaktiviteter

isolering.och kan förhindralivskvalitetenökargoda transporter
ochför fysiskliksom ansvarigatrafiksystemet,föransvarigaDe

haroch lokal nivå,regionalsamhällsplanering på stortövrig ett
harenskilde medborgarendendetta.för Men ävengemensamt ansvar

övrigfrånden bor långtofrånkomligtDet är att somansvar.
kollektivaförutsättningar nåbebyggelse har transportert.ex.sämre att

iborden tätort.än som
resandetinnebärainte alltidtillgänglighet behöverökadEn att
modernspridningenochUtvecklingenöka.också måste av

människors kommu-kraftfull ökninginnebärinformationsteknik aven
ochmarkanvändningenplaneringframsyntnikationsmöjligheter. En av

minskasikt leda tillkanverksamheter transport-lokalisering attav
ökar.aktivitetertill olikatillgänglighetensamtidigtbehoven, som

ochtrañkpolitikensamverkan mellangodställer krav påDetta en
förregional nivå.lokal och Ansvaretfrämst påpolitikområden,andra
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människors möjligheter nå olika verksamheter måste därföratt m.m.
delas mellan flera samhällssektorer.

allmännaDe och jämvägama ska tillgängligavägarna för allavara
och ska under normala omständigheter hållas åretöppna om.

kanTransporter till viss del utjämna skillnader berorsom av
människors olika förutsättningar. Personer inte har tillgång till bilsom
har betydligt tillgänglighet till olika aktivitetersämre andra. Denän
ökade bilismen förstärker denna skillnad underlaget förattgenom
kollektivtrafiken minskar och bebyggelsen glesas Därmedut.
försämras förutsättningarna för kollektivtrafiken.

Enligt Resvaneundersökningen 94/95 RVU 94/95 har omkring
80 % svenska medborgare år tillgång18 till bil i hushållet.överav
Låginkomsttagare har i mindre utsträckning tillgång till bil än grupper
med högre inkomster. Av med årsinkomst på högstpersoner en
120 000 kronor har 18 % varken körkort eller bil, jämfört med endast

för4 % med årsinkomst däröver. Fler kvinnor harmän änpersoner en
tillgång till bil 86 % jämfört medmännen 77 % kvinnorna.av av
Cirka 72 % medborgarna år har18 både körkort och bilöver iav
hushållet. praktiken dockI möjligheten använda bil betydligtär att
mindre. gällerDet naturligtvis barn och ungdomar under körkorts-
åldern, också äldre människor inte har bil och körkort i likamen som

utsträckning genomsnittet de oftast kvinnorstor intesamtsom som- -
har tillgång till bilen för den används någon i hushållet.att av annan

finnsDet också de valt frånavstå använda bil.att attsom
kollektivaDen trafiken ska i ökande grad tillgänglig förgöras

med funktionshinder. Drygt miljon människor i landetpersoner en
bedöms handikappade det gäller förflytta sig.när Mångaattvara av
dessa människor saknar i dag resmöjligheter. Undersökningar av bl.a.
Samresutredningen har visat många äldre och funktionshindradeatt

skulle kunna använda kollektiva färdmedel, dessapersoner om var mer
handikappanpassade i dag.än

handikappanpassningEn kollektivtrafiken andraävenav gynnar
i samhället. flestaDe åtminstone under någon periodärgrupper av oss

i livet funktionshindrade barn med begränsad aktionsradie,som som-
småbarnsföräldrar med barnvagn och matkassar eller äldre medsom
minskad rörlighet. ökadEn tillgänglighet till attraktiv och bekväm
kollektivtrafik minskar beroendet bil och bidrar till ökaattav egen
andelen kollektivresande.

Även med långtgående handikappanpassning den allmännaen av
kollektivtrafiken kommer dock också andra transportfonner att
behövas för har svåra funktionshinder. Möjligheterna ochpersoner som
kostnaderna för anpassade för medtransporter ärsom personer
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medborgareför andramärkbartska inte sämre änbehovsärskilda vara
kollektivtrafik.medjämförbarnivåligga på ärutan annansomen

allaförfundamental rollsåledesharKollektivtrafiken att geen
delochtransportförsörjningtillfredsställande utgörmedborgare enen

varierarSamtidigtsamhällsservicen.grundläggande transport-denav
mellanlandet, liksomolika delarkraftigt inomförutsättningarna av

faktiskadeofrånkomligtdärförlandsbygd. Det attoch ärtätorter
delar, påolikalandetsmellanvarierarocksåtillgänglighetskraven

ocksåmåstesamhällsområden. Detandrainom varasätt somsamma
vilkakrav påställa olikakunnalandetdelarskildainommöjligt att av

tilltillgänglighetenvill ha för transporter.mål man
ochregionaltillgänglighetenförmålutformaförAnsvaret att
börExempelvisdessa nivåer.ansvarigaligger hosnivålokal

kollektivadenförhuvudmännenlandstingochkommuner genom
sinaformuleranivålokalochregionalpåtrafiken egna

följsdeförkollektivtrafiken och attförtillgänglighetsmål ta ansvar

upp.
nationella nivåndenpåtillgängligt transportsystemMålet ettom

harVägverketutvärderas.åtgärderoch ettföljaskontinuerligtbör upp
sektors-och ocksåkollektivtrafiken på ettför vägsektorsansvar

kollektivtrafikenhandikappanpassningenförövergripande avansvar
iVägverketarbetardettaförtrafikslag. Inomsamtligainom ramen

utarbetamedkollektivtrafikenförföreträdare attmedsamverkan
handikapp-kollektivtrafik ochförregionalaochnationella program

förhjälpmedelmetoder ochanvisaska bl.a.anpassning. Programmen
mål.lokalaochregionalautvecklaatt

iGlesbygdsverketochNUTEKtrafikverken,föreslårVi gesatt
följaförmetoderochkompletterande mått attutvecklauppdrag uppatt

tillgänglighet.målet om

utvecklingregionalPositiv3.2.5

landetdelarutveckling i allapositivtillbidraskaTrafikpolitiken aven
olikalandetsmellanavståndlånganackdelarkompenseratilloch att av

delar.

hållbarlångsiktigtregionalpolitiken ärförUtgångspunkten en
till denna.bidraskalandetiregionerallaochutveckling att

dockvarierargodsmänniskor ochförFörutsättningarna transporter av
förutsättningar,geografiskaberordelar. Detolikalandetskraftigt i

kommerbosättningsmönster. Det ävenochtopografi,ochavståndt.ex.
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framöver finnas skillnader mellan och glesbygdensatt stora tätortens
transportmöjligheter. Samtidigt det viktigt detär hela landetöveratt
finns tillräckligt goda transportmöjligheter så människor kan bosättaatt
sig och ha sin utkomst efter val och inte tvingas flytta på grundeget av
brister i transportsystemet.

Trafikpolitiken ska bidra till skapa goda förutsättningar föratt
ekonomisk utveckling och god välfärd. För uppnå positivatten en
regional utveckling ska trafikpolitiken inriktas förbättramot att
tillgängligheten inom och mellan regioner. Därmed stärks de lokala
och regionala förutsättningarna för företagsamhet, arbete och service
och förutsättningar för ekonomisk tillväxt och hög livskvalitet.ger

Trafikpolitiken ska bidra till förhindra levnads-att att
förutsättningarna urholkas befolkningsunderlag, samhälls-attgenom
service och samhällskapital minskar. Regioner släpar efter isom
ekonomisk utveckling och där bidrar till dennatransporterna
eftersläpning bör stödjas särskilda trafikpolitiska insatser.genom

kan dock inteMan uppnå positiv regional utveckling, elleren
förhindra stagnation eller nedgång, enbart trafikpolitiken. Fleragenom
andra politikområden har också betydelse för den regionalastor
utvecklingen. gällerDet industri- och näringspolitiken,t.ex.
utbildnings-, skatte- och socialpolitiken. De måste tillsammans med
trafikpolitiken grund för regionalpolitiken.utgöra en

Trafikpolitiken ska också hjälpa till med kompensera deatt
nackdelar uppkommer långa avstånd mellan i landet. Förortersom av
såväl enskilda näringslivet det viktigtär att transportsystemet ärsom
utformat så det praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligtäratt att resa
mellan i Sverige dagen, långapå avstånd.över ävenorter

Trafikverken och SIKA har vid sina bedömningar hur detav
hittillsvarande målet regional balans uppfyllts sig måttenanväntom av
restid inom och mellan regioner i förhållande till total restid. Vid
arbetet med inriktningsplaneringen infrastrukturen framhölls särskiltav
åtgärder inom målområdena för EU:s strukturfonder. Vidare har
Vägverket i instruktionerna till sina regioner frånutgått vissa
intressentgrupper vid urvalet åtgärder för förbättra den regionalaattav
utvecklingen. intressentgrupperDessa är

trafikanter med långa restider och färdas med lågvägar0 som
hastighetsstandard, på till viktig fört.ex. grusvägar, ärort som
arbetspendling och samhällsservice
trafikanter varje år tjälskadadestörs vägarsom av
företag med godsvolymer på medstora transporteras vägarsom
onormalt höga vägtransportkostnader kilometer.per
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håll förbedrivits flerauppdrag har arbete påmed vårtsamband attI
knyter till måletde effekterpåförsöka utveckla måtten om ensom an

trafikåtgärderskopplautveckling. Svårighetemaregionalgod att
kunskaper dedels bristandedelvis berormålen kantilleffekter om

effekter i dedessasvårigheterdels påråder,samband vägaattsom
denbeskrivande mått påpå välanvänds. Bristenanalysmetoder som

ha försvåratåtgärder kan ocksåolikabetydelsenregionala av
detunderhållsnivå förgodupprätthållaförargumentationen att en
förutvecklingsarbetefortsattangeläget medmindre Det är ettvägnätet.

samband.dessakunskapernaökaatt om
ochföljaskontinuerligtutveckling börregionalMålet uppom
ochtrafikverken, NUTEKföreslårViutvärderas.åtgärder att

föroch metoderutveckla måttuppdragiGlesbygdsverket attattges
iharutveckling. Regeringenregionalpositivmåletfölja enomupp

i uppdragNUTEKinfrastrukturenpropositionenmedsamband gettom
förföreslå metoderlänsstyrelsernaochVägverketBanverket,tillatt

regionalekonomibedöma effekter påochutvärderaska kunnahur man
ytterligarekrävsinfrastruturplaneringen. Därutöversysselsättning ioch

området.inomFoU-insatser

målentrafikpolitiskadeUppföljning3.3 av

delmålen börtrafikpolitiskaolikadeviföreslagit hurVi har attanser
och börTrafikverken haravsnitt. ävenrespektiveiföljas upp

uppfyllsmålenfölja hurförhafortsättningsvis attegetett uppansvar
sektorn.inom den egna

medi samarbeteuppdragiSIKAföreslår vidareVi att,att ges
trafikpolitiskadeanalysera hurochföljamyndigheter,berörda upp

nationelltransportsektorn påinomsektorsövergripandeuppfyllsmålen
kapiteldettakapitelutvecklat vidare i 10. Iviförslag harnivå. Detta

lokalregional ochuppföljning påmålstyrning ochbehandlas också

mva.
ansvariga förmått ochsammanställningvisarTabellen nedan aven

tillförslagdelmålentrafikpolitiskadeuppföljningen samtav
Naturvårdsverketharnationella nivåndenmått. På ettutveckling av

miljömål.för följaövergripande att uppansvar
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Uppföljning målende trafikpolitiskaav
Delmål Mått Ansvarig för uppföljning
Ökad välfärd, restidsvinst trañkverken
sysselsättning och bärighetsstd
konkurrenskraft övnmått utvecklas trafikverken, NUTEK
God miljö

utsläpp till luft förändr. i utsläpp koldioxid tratikverkenav-
kväveoxider, svaveldioxid,
flyktiga kolväten

hälsa halter i luft olika indikator- SCBav-
ämnen Naturvårdsverket samt
mätt utvecklas berörda myndigheter

buller bullernivåer, antal bullerstörda trafikverken-
och mättnatur- utvecklas trafrkverken,Naturvårds--

kulturvärden verket, Riksantikvarieämbetet
hushållning måttmed utvecklas tratikverken, Naturvårds--

naturresurser verket, NUTEK
Säker trafik antal allvarligt skadade och tratikverken

dödade
Tillgängligt mått utvecklas trafikverken, NUTEK,
transportsystem Glesbygdsverket
Positiv regional restidsvinster inom och mellan trafikverken
utveckling måttregioner, Vägverkets trafikverken, NUTEK,

mått utvecklas Glesbygdsverket

3.4 Metod för strategisk miljöbedömning

Riksdagen har i anslutning till proposition 1993/94:1 Medll sikte på
hållbar utveckling ställt sig bakom det "angelägetatt är att
beskrivningar milj0konsekvenser systematiskt kommer tidigtin i ettav
skede den politiska Sådana beskrivningar bör göras närav processen.
det gäller plan och policyarbete viktiga samhällssektorer.iprogram,
Som allmän regel ska miljöbedömningar innefattas ochi propositioner
andra förslag till övergripande beslut strategisk karaktär".av

vårt förstaI delbetänkande SOU 1996:26 behandladesom
inriktningen i infrastrukturplaneringen vi det inte hadeattangav
funnits möjlighet genomföra strategisk miljöbedömningatt en av
förslaget till inriktning i betänkandet. krävdesDet ytterligare metod-
utveckling för detta möjligt.göraatt

arbetsgruppEn under ledning Naturvårdsverket medav
från Vägverket, Banverket, Boverket,representanter SIKA och

Riksantikvarieämbetet inledde därför utvecklingsarbete förett att ta
fram metod löpande miljöpröva de olika insatser kanatten som vara
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aktuella i nationell plan för kommunikationerna. Arbetet haren
genomförts arbetsgruppen och grundval detta arbete fogar viav av

strategisk miljöbedömning till detta betänkande.en
Såvitt vi känner till detta första gångenär strategisksom

miljöbedömning tillämpats konsekvent utredningav en av
Kommunikationskommitténs karaktär. kortfattadEn bedömning deav
problemområden vi behandlat har införts i slutet kapitlen 3-22.som av
En samlad miljöbedömning finns i kapitel 23.

Milj3.4.1 öbedömningens roll

Miljökonsekvensbeskrivningar MKB integrerad delär en av
planeringsprocessen vid de flesta infrastrukturprojekt. Enligt gällande
lagstiftning ska MKB samlad bedömning anläggningsen ge en av en
eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med

Den ska genomföra åtgärd eller exploateringnaturresurser. ärsom en
skyldig miljökonsekvensbeskrivning.upprättaatt en

principerDessa viktiga på strategisk nivå. Vid utarbetandeär även
nationella planer väghållningsplaner och stomnätsplaner skaav som

Vägverket respektive Banverket miljökonsekvens-upprätta
beskrivningar.

På strategisk nivå handlar miljöbedömningen analyseraattom
inverkan "paket" projekt eller åtgärder, dvs. planer,sammansattaav av

och policies. i SverigeFörutom pågår utvecklingenprogram av
strategiska miljöbedömningar för transportplaner i flera länder,

Ävendäribland Nederländerna. inom Europeiska kommissionen pågår
utvecklingsarbete. På och särskilt policynivån, vilketett program-

gäller i fall, exemplenvårt betydligt färre. Någon utarbetad metodär
för hur strategisk miljöbedömning på policynivån ska finnsgörasen
därför inte.

den strategiska miljöbedömningenFör ska få viktig roll underatt en
besluts- eller beredningsprocess krävs bedömningarna såatt görsen

tidigt möjligt, så det finns möjlighet modifiera förslagenatt attsom
med anledning miljöanalysen. Av miljöbedömningen ska det klartav
framgå eller policyn har inriktning medverkarprogrammetom en som
eller motverkar till hållbar utveckling. demFör kommeren som senare

beröras policyn ska det framgå vilketatt eventuellasättav
miljökonsekvenser har beaktats.

Hur vi har arbetat beskrivs i det följande. Vi vill erinra dettaattom
första i metodutvecklingen strategiskär miljöbedömningett steg av en

offentlig utredning. Fortsatt arbete krävs innan allmäntav en en
accepterad metod kan finnas.anses
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bedömasVad ska3.4.2

destrategiska miljöbedömningen detdenkaraktärsdrag hos är ärEtt att
genomföra flera åtgärder planer,konsekvensernasammanlagda attav

bedömas.skaoch policies somprogram
ska det dra slutsatsermiljöbedömningenstrategiskadenAv att

förändras till följdmiljöpåverkansamladehur den programmetsavom
kommunikationernaplan fördenIeller policyns strategi. som

infra-regeringensinfrastrukturen, därfram ingårskakommittén ta
ochtrafikpolitiken i övrigtförutsättning,strukturproposition utgör en

styrmedelbetydelse förmiljöstrategiskadess tätorterna,t.ex. som
denmiljökonsekvensernaoch fordonbränslebättre samt avgynnar

följdtill deltrafikenpåomfattningen ärbedömda en avsom en
trafikpolitiken.

Metoden3.4.3

uppdelad följandepåArbetsgången sätt:är

Problemanalysen

dedet problemställasföreslås måsteåtgärder motDe som avsersom
förslaget eller åtgärdenanalys ska visaförsta ärlösa. Dennaatt om

ska lösas.problemdetför lösalämplig att som

Målen

det aktuellaberörandra målmiljömål ochmålDe som
iåtgärden stårför bedömaunderlagproblemområdet utgör att om

bristanalysen.den tillräcklig semål ochandrakonflikt med ärom

strategiska valIdentifieringen av

strategiska val kankännetecken pågenerellaNågra vara:

blir kostsam.tillbaka ellerväl gjortvaletNär stängs vägenär0
lång sikt.konsekvenser påharValet0

underliggandearbetet eller idet fortsattainriktningen iValet styr0
planer.
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Här det viktigt urskiljaär vilka frågoratt relevantaär attsom
behandla på denna nivå och vad bättre kan hanteras isom
underliggande planer.

Miljöanalysen

Analysen ska visa miljökonsekvensema de olika alternativa valen.av
Utvärderingen bör kunna på planens strategi leder isvara rättom
riktning. Här det viktigt kunnaär påvisa förslag lederatt tillett ettom
trendbrott eller rådande miljöutveckling förstärks eller försvagas.om

kunnaFör beskriva resultatet miljöbedömningenatt i termerav av
samhällsrelevanta miljökonsekvenser bör bedömningen relateras till
miljömålen målanalysen.

Bristanalysen

Förslagens trovärdighet beroende deär tillräckliga förär nåattav om
de mål vi ställt Denna analys ska Visa strategin behöverupp. om
kompletteras.

3.4.4 Arbetssättet

En arbetsgrupp har bistått med löpande miljöbedömningar deoss av
underlag vi har diskuterat. Ambitionen har varitsom att
uppmärksamma miljöstrategiskt viktiga frågeställningar i tidigtett
skede.

förstaDet gången detta arbetssättär tillämpatssom av en
parlamentarisk utredning. Det viktigt utvärdera hurär arbetssättetatt
med fram miljöbedömningar vårtatt arbete harta fungerat.av
Därigenom skulle detta arbete kunna tjäna modell för strategiskasom
miljöanalyser inom andra politikområden.

vårt betänkandeI redovisas strategisk miljöbedömning för varjeen
kapitel från och med detta kapitel.

3.5 Strategisk miljöbedömning deav
trafikpo11t1ska målen

För åstadkomma långsiktigt hållbartatt ett behövertransportsystem
tydliga mål fastställas olika insatser kan dimensioneras Våramot.som
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ochvadefterdimensioneratsmål harlångsiktigatill naturförslag
etappmål.finnstål.människa Därutöver

väljagällerdetmiljöstrategiska frågan när attviktigasteDen
striderinteinriktningensäkerställainriktningtrañkpolitisk är attatt

viktigtmålsättningarna. Detmiljöpolitiska är attlångsiktigademot
någotfall måsteoförenliga. såImålennågratydligt är avgöra avom

väljs.åtgärdervilkatillbaka,målen stå oavsett som
någramål inte finnstrañkpolitiskatillförslagvåradet iVi attanser

åstadkommastriderkonflikter, strävan attinbyggda mot ensom
analyserfortsattaviktigtutveckling. Dethållbar är attlångsiktigt av

trafikpolitiska insatser.detaljutfonnningenviddetta görs av
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4 Trafikpolitiska principer

4.1 Trafikt;%oli‘giskamål och samhälls-
ekonomisk ektivitete

Avsikten med kvantifierade etappmål inom olika områden är att
tydliggöra vilka ambitioner samhället har utvecklingenatt styra av

jämförelseEn mellan målen ochtransportsystemet. nuläget ocksåger
uppfattning hur behovet åtgärder och dessastort är nären om av

behöver vidtas. Kvantifierade mål underlättar också utvärderingen av
trafikpolitiken i efterhand. följandeI det vi hur kvantifieradetar upp
mål kan förenas med kraven på samhällsekonomisk effektivitet i en
sammanhållen trafikpolitik.

4.1 1 Samhällsekonomisk effektivitet
.

Samhällets begränsade. När fördelasär tillresurser resurser
måste därför medborgarnatransporter värdesätter ståannat som

tillbaka. Samhällsekonomisk effektivitet kan kriterium förettses som
bestämma hur mycket samhälletatt bör fördela tillresurser som

och vilken inriktning de börtransporter Transportåtgärder ärges.
motiverade så länge medborgarna värdet dessa överstigerattanser av
värdet varje tänkbar alternativ resursanvändning.av

Samhällsekonomisk effektivitet förutsätter också hänsynatt tarman
till alla önskemål medborgarna har. definitionentyper Iav som av
samhällsekonomisk effektivitet uttrycks styrkan i individemas
önskemål betalningsvilja, dvs. hur mycket individ bereddär attsom en
betala för få visst önskemål tillgodosett.att ett

I praktiken det svårt på tillförlitligtär bestämmaatt ett sätt
individemas betalningsvilja för miljöförbättringar eller fört.ex. att
undvika miljöskada. Det saknas tillräckliga kunskaper vaden t.ex.om

utsläpp för skador och hur högtett medborgarna värderarger att
utsläppen och skadorna minskar. värdenDe har för dessaanväntssom
s.k. skadekostnader följaktligen ofullständigaär och osäkra.
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harsamhällsekonomiska analysermiljöeffekter iVärderingar av
stymiedelbeslut olikapolitiskabyggas påkommitdärför ofta att om

politiskavelat värdera. Sådanamiljöeffektdenjustriktade mot man
ochönskningarmedborgarnasbyggafåravvägningar anses

värderingar.

samhällsekonomisktmål frånTrafikpolitiska4.1.2 ett

perspektiv

långsiktigt hållbart Enleda tillTrafikpolitiken ska transportsystem.ett
tillgodosesbehov skadagensinnebärutveckling atthållbar utanatt

tillgodose sinamöjlighetergenerationerskommande attäventyra
till vadmåstebetyderbehov. Det transportsystemetatt anpassas

ochkrav miljöställer högatål. Dettaochmänniskor naturen
säkerhet.

socialekonomisk ochhar ocksåutvecklinghållbarBegreppet en
till ökasålunda medverkaska attdimension. Transportsystemet

konkurrenskraftigtfortsattutvecklaochsysselsättningvälfärd, ett
förutsättningarskatransportmöjligheterGodanäringsliv.svenskt ge

skalivskvalitet.hög Transportsystemetochtillväxtekonomiskfor en
mellanorättvisortill minskadebidrardetsåutformasdessutom att

jämställdhet.ökadoch tillmänniskor en
utveckling denhållbarbegreppetligger idimensionerDe som —

förslagsociala täcks våraoch denekonomiskamiljömässiga, den av-
innebärlångsiktiga målredovisatVi harmål.trafikpolitiskatill som

skaochutsläpptrafikensminskningar transportsystemetkraftiga attav
kulturmiljö.och Dessutomomgivandemedsamklangiutformas natur-

skadasdödas ellermänniskor skamål ingalångsiktigtdet attär ett
trafiken.allvarligt i

Målkonflikter

imål videtrafikpolitik byggersamladtill presenteratförslagVårt
åstadkomma ärSyftetkapitel transportsystemettär att som

siktoch på långsocialt hållbartochekonomisktmiljömässigt, som
ochsysselsättningvälfärd,ökaddelmålvårauppfyller alla om

trafik, tillgängligtsäkergod miljö,konkurrenskraft, transportsystem
utveckling.regionaloch positiv

inomkan ärEftersom de transportsystemetsatsasresurser som
ellermål samtidigtnå allamöjligtdock intebegränsade det attattär

mellansikt konflikterkortfinnstakt. Detdem iuppfylla samma
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målen, eller åtgärderna för nå målen. Det kanatt innebärat.ex. att
snabbare uppfyllelse säkerhets- och miljömålen sämreav ger
möjligheter förbättra näringslivets konkurrenskraftatt eller den
regionala utvecklingen. Exempel dettapå sänkta hastigheterär för att
klara säkerheten miljömålen.och höjda bränslepriser för klaraatt

långPå sikt sker de anpassningar behövs för förenaattsom
önskemålen säker trafik och god miljö med ökad tillgänglighet,om
konkurrenskraft och sysselsättning positiv regional utveckling.samt en
De omställningar krävs kan långsiktigt stärkat.ex. svensksom
industris konkurrenskraft och stimulera småskaliga lösningar och den
regionala utvecklingen.

Målkonflikter kan hanteras olika Hur målen skasätt. prioriteras
vid olika tillfällen bör först och främst människornasavgöras av
önskemål uttryckta politiska ställningstaganden. Samhälls-genom
ekonomiska analyser viktigt underlagär för sådanaett beslut. Det
innebär valet åtgärder föregås analyseratt deras konsekvenserav av av
nationellt, regionalt och lokalt för olika befolkningsgrupper.samt Man
beräknar och kostnaderna och beskrivernyttan fördelningseffektema.
Konsekvensanalysema kan i lite längre tidsperspektiv innebäraett att
målen revideras och målkonfliktema därmed minskar.att

Kraven på hållbart har lettett till vi hartransportsystem valtatt att
lägga vikt vid delmålen god miljöstor och säker trafik. Dettaom
innebär emellertid inte kraven på konsekvensanalyseratt eller
samhällsekonomisk effektivitet minskar. Däremot vi den viktattanser
vi lägger vid miljö och säkerhet bör avspegla sig i de värderingar av
olika effekter i samhällsekonomiskagörs analyser och andrasom
bedömningar.

Kvantifierade miljömål

Politiskt beslutade etappmål, inom miljöområdet, uttryckert.ex. hur
långt vill nå till bestämd tidpunkt. Om också bereddärman en attman

de kostnader krävs förta nå målen bör dessa kunnaatt användassom
grund för prissättning inom ochtransportsystemet vidsom

samhällsekonomiska analyser.
Vi har i kapitel 3 redovisat etappmål för utsläpp koldioxid,av

kväveoxider, svaveldioxid och flyktiga organiska VOC. bl.a.ämnen I
kapitel 14 redovisas vilka åtgärder vi föreslår för uppnå dessaatt
etappmål. Om våra förslag bör således våra etappmål kunnaantas ligga
till grund för värdering dessa miljöeffekter vid samhällsekonomiskaav
analyser och internalisering kostnader.externaav
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avvägdainteredovisarvimål är motlångsiktigaDe som
etappmålen.tidssattadedemför nå sättkostnaderna att somsamma

vadkunskapdagensbyggerutsläppsmålenlångsiktigaDe om
betraktassåledesoch måstetålochhälsamänniskans naturen som

fårvii takt medjusterasbehövaMålen kan attpreliminära. ny
påverkaskommamed tidenocksåkan attMålenkunskap. av

kostnader.och Dessaeffekteråtgärderskonsekvensanalyser av
styrmedelstarkahurbedömaförunderlagbehövs attanalyser ettsom
beaktandemeddessainförarimligtdetsnabbtoch hur är attkrävssom

effektivitet.samhällsekonomiskkravav

trafikSäker

människaingensikt skalånginnebärtrafiksäkerMålet attom
trafiken.iallvarligtskadasdödas eller

absolut krav ärtolkasskulle kunnamål ettDetta somsom
dödorsakartrafikvi harlängemål såandraallaöverordnade somen

möjligtintedet vägatolkning attMed dennaskador. är t.ex.och svåra
utformad såSå längetrafiksäkerhet. är attvägframkomlighet mot en

intekanmedkolliderafordon annat t.ex.för ettmöjligtdet attettär
höjashastighetenkankm/h. Däremot70högrehastigheten än omvara

skekanoch avkörningomöjligtblirkollisionsåutformas attvägen
skador.svårautan

avvägningarnödvändigt ävenemellertid görablir det attpraktikenI
nollvisionenförinomAnalysertrafik.säkermåletför ramenom en

åtgärdereffektivasamhällsekonomisktmängdfinnsdetvisar storatt en
förbättradavsevärttrafiksäkerhetsområdetinom gersom

ochdödadeantaletochgenomförs,dessamedtakttrafiksäkerhet. I att
förkostnadensannoliktökarkraftigt,minskartrafikeniskadadesvårt

värdefullNollvisionensäkerheten. ärförbättraytterligare enatt
mycketvisar huråtgärdsanalyser storaförutgångspunkt som

ocksåNollvisionenkostar.vad detta ärochuppnåskanförbättringar
vidviktsamhället läggermarkering stortydlig attaven

samhällsekonomiskasig i deavspeglamåstetrafiksäkerheten. Detta
infrastrukturplaneringen.vidbedömningar görs t.ex.som

utvecklingenresultatmodell för hur motviredovisarkapitel 15I en
följasochtrafik kansäker styras upp.en
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Styrmedel trafikpolitikeni4.2

Statsmakterna trafikpolitikenstyr genom

grundläggande lagstiftning
fördelning medel till infrastrukturav
styrmedel internaliserar effekterexternasom

och samverkansförhållandenstyrning konkurrens- inomav person-
och godstrafiken

trafikstyrning och statliga subventionertransporter genomav
mål- och resultatstyrning myndigheternaav

för infrastrukturhar omfattande inom samtligaStaten ett ansvar
också bidrag till kommunal och enskildtrafikslag. Staten ger

förslag till inriktningen infrastruktur-infrastruktur. Vi har gett av
för perioden i vårt första delbetänkandeplaneringen 1998-2007 SOU

för den framtida infrastrukturplaneringen1996:26. Formerna
i kapitelbehandlar vi 12.

samverkansförhållandena behandlar i kapitelKonkurrens- och 9
och 10.

Statliga subventioner till och trafik behandlas itransporter
kapitel 5-10

myndigheterna diskuteras i kapitelMål- och resultatstyrning 12.av
ska redovisa vissa övergripande principer fördetta avsnittI

eflekter. dessa principer tillämpasinternalisering skaHurexternaav
i kapitel Internalisering itransportslagen redovisas 5-8. tätorter

i kapiteldiskuteras ll.

Internalisering trafikens effekter4.2.1 externaav

efterfrågan på beror bl.a. arbetsplats,Människornas transporter
boendeform och fritidssysselsättning debostadsort, samt

till buds. transportefterfrågan hängertransportval står Företagenssom
lokaliseringmed produktionens och organisation, marknads-samman

medförförhållanden varje sitt blir unikDetta sättatt transportm.m.
sina villkor. Därför det första handoch kräver prövning på iären egna

företagetden enskilde individen eller kan allsidiggörasom en
transportbehov börbedömning hur deras lösas.egnaav

5-17-0343
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effekterInternalisering externaav

sig för hon eller han hänsyn tillNär bestämmer att göra taren resaen person
lång hur farlig denkostar, hur tid den Dessa kostnadervad tar, är etc.resan

ocksåolycksrisk kan betraktas kostnader drabbar enbarttid och som
betraktas därför intema.tratikanten själv. Kostnaderna som

påverkar andra trafikanter och samhället i iemellertid stort,Resan även t.ex.
buller, olycksrisker och tidsförlusterform utsläpp samtav avgaser,av

den enskilde trafikanten honkostnader beaktas intevägslitage. Dessa närav
därförDe betraktas extema.eller han beslutar en resa. somom

den fattaeffekter innebär ska beslut,Att intemalisera externa att t.ex.som
drabbar andra honom eller henne själv.effekter änatt väga somom en resa,

såpå effekterna.pris deGenom internalisering ett externa attsätter man
Internalisering kanför eller skebakas i kostnaden transporten.dessa resan

skatter/avgifter och subventioner ellerekonomiska styrmedel genomgenom
påbud.ochregleringar förbud

effekter EXEMPEL 1Internalisering externaav

påför grundar jag mitt beslut enbart minabilenNär jag väljer att ta resaen
olycksrisk och min beräknade restid.min upplevdatransportkostnader,direkta

uppoffring, förkostnad, eller välja bilenmin direkta attEfter internalisering har
ökade uppoffringen, ska helsteller den motsvaraKostnadsökningen,ökat.

till dvs. dejust min upphovkostnaderdevärdet externa som resa gerav -
tidskostnader jagvägslitagekostnader de olycks- ochsamtmiljö- och som

orsakar andra.

effekter EXEMPEL 2Internalisering externaav
område förinnebär visstgenomförs att ett stängsEn trafiksanering som
för boende. Jagbuller- och avgasproblemen degenomfartstrafik för minskaatt

får avståområdet välja ellerlängre köra bil utan vägkan inte genom en annan
från för buller och de min tidigareKostnaden detköra bil.att avgaser, som resa

kostnaddärmed internaliserats min ökadeboende. harförorsakat de genom
avstå frånmin uppoffringalternativtvälja attför väg,att genomen annan

resan.
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Varje enskild inverkar emellertid också på andratransport
trafikanters restid och säkerhet, på omgivningen i form buller,av
luftföroreningar och intrång kostnadernapå för drift ochsamt
underhåll den infrastrukturen. Trafiken ochav gemensamma

kan därför inte betraktas trafikanternas ochtransporterna som
företagens ensak.

Trafikantema stimulerasmåste hänsyn till dessa s.k.att ta externa
effekter de beslutar sina kannär Detta sketransporter.om genom
ekonomiska styrmedel eller regleringar olika slag. ekonomspråkPåav
kallas detta intemalisera de effekterna. Dettaatt externa synsätt

också med principen den förorenaröverstämmer ska betalaatt som
miljökostnadema P0lluter Principle.Pays

denI mån kunskaper negativa effektertransporternassom om
saknas eller ofullständiga ska försiktighetsprincipen användas, dvs.är
vi ska ha goda och trovärdiga säkerhetsmarginaler.

Avsikten med synliggöra och inkludera de effekterna iatt externa
varje enskild trafikants val således påverkaärtransport attav
trafikanternas beteende och därigenom de trafik- ochstyra mot
miljöpolitiska mål samhället har formulerat. Samtidigt utnyttjassom

på samhällsekonomiskt effektivttransportapparaten ett sätt.mer
Även olika former styrmedel och regleringar har införtsom av

under år, har den trafikpolitiska diskussionen hur kansenare om man
intemalisera de effekterna i hög grad kommit koncentrerasexterna att
på skatter eller avgifter på trafiken. Det emellertid svårt utformaär att
sådana rörliga skatter och trafikavgifter verkar direkt på desom
effekter vill komma åt. T.ex. energiskatten på drivmedelär ettman
trubbigt instrument för minskat buller, minskadeatt styra mot
luftföroreningar bortsett från koldioxidutsläpp och minskad
olycksrisk. beror på det i förstaDetta hand inte handlaratt attom
begränsa trafiken, dess negativa effekter. Teknik-utan externa
anpassningar renare och bränslen, fordon kanm.m.motorer tystare

Åbilligare nå målen trafikminskningar. andrasätt än sidanett attvara
trafikminskning ofta del kostnadseffektivär anpassning.en av en

Slutsatsen det behövs kombination olika ekonomiskaär ochatt en av
andra styrmedel för de effekternå önskar.att man

Valet styrmedel bör frånutgå de politiska målen och bestämmasav
bl.a. kostnadseffektivitet, fördelningseffekter och näringspolitiskaav

effekter. Hänsyn måste också till internationella överenskommelsertas
inom vilka förändringar kan ske se kapitel 2.som anger ramar

finnsDet antal tänkbara styrmedel välja bland.ett Inomstort att
MaTs-arbetet har i sin slutrapport På miljöanpassatväg mot ettman

redovisat på användningentransportsystem gemensamen syn av



SOU 1997 5rafikpolitiska132 T principer

finns bilagedel.i vår Destyrmedel i Rapportentransportsystemet.
behandlas i slutrapportenstyrmedel rörsom

information
styrmedelekonomiska

regleringar
överenskommelserförhandlingar och

och demonstration FUDutvecklingtill forskning,stöd
upphandling

och trafik.infrastrukturbebyggelse,planering av

kombinerashur styrmedel kanochi kapitel 5-8 11redovisarVi
intemalisera trafikensförtrañkslagrespektivelämpligt inom attsättett

kostnader.externa
utvecklinginnebär fortsatttrañkpolitiktillförslagVårt avenny

viaintemaliseringlågtyngdpunktentrafikpolitik, därårs1988
medintemaliseringviktdrivmedel. Vi läggerpå störreskatter en

också redanhartidigare. delEnregleringarochfasta skatter än steg
differentierade skattermiljöklassning ochriktningi dennatagits genom

miljöegenskapema.efterbränsleochpå fordon
gällaprinciper bördeprecisera närytterligareocksåVi vill som

styrmedlen.ekonomiskadenivån påbestämmerman

marginalkostnadsprissättningförPrinciper

internaliseraskostnadertrafikensbörviSom externasagt genomnyss
styrmedel.ekonomiska Hurochregleringarolikakombination aven

utformasstyrmedlenekonomiskadå deska
fordonenstrafiken, dvs.kostnadernadeDet är externa avav
handsdärför tillliggerinternaliseras. Detska nära attanvändning, som

avgiftrörligformnågonexterneffekterdessabeaktaförsöka avgenom
trafiken.skatt påeller

knyta deneffekternadeintemalisera äridealt attEtt externasätt att
marginelladentill storleken pådirektskattenelleravgiftenstyrande

oftastvilket detpraktiskt möjligt,detta inteeffekten. Om ärexterna
samvarierarfaktortill någonavgiften knytaskaninte är, somannan

beaktad.fåvilleffektmed den externa man
intemaliserarörlig skatt förkanDrivmedelsskattema attsom enses
betydelse.viktig fiskalockså hardeeffekterna,de ävenexterna enom
böravgifter och skatterrörliganivån på tabestämmerNär manman

bättresamtidigt. kanvidtas T.ex.åtgärderandratill vilkahänsyn som
differentieradåstadkomsbl.a.fordonsegenskaper, genom ensom
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fordonsskatt, leda till sänkta kostnader. På börexterna sättsamma
fordonsskattens utformning påverkas drivmedelsskattema. Utöverav
dessa inbördes samband bör också hänsyn till övriga åtgärder,taman

regleringar avgasutsläpp och buller, också inverkart.ex. deav som
trafikvolymberoende effekterna. rörligaDe skatterna ellerexterna
avgifterna ska således bestämmas utifrån den kostnadexterna som
kvarstår efter anpassning till den kombination åtgärderen av som
vidtas.

Drivmedelsskatter styrmedel för påverkaär ett att
koldioxidutsläppen, såtillvida dessa utsläpp proportionella medäratt
bränsleförbrukningen. I övrigt dock drivmedelsskatter trubbigtär ett
internaliseringsinstrument eftersom de måste nationellt enhetliga.göras

kostnadernaDe varierar dock starkt med egenskaperna hosexterna
fordon och bränslen i tid ochsamt rum.

regel kan inte heltI hänsyn till dessa variationer ita externaman
kostnader. Genomsnittsberäkningar de kostnadernaexternaav per
fordonskilometer får underlag för drivmedelsskattema.utgöra Dett.ex.

dock önskvärt fortsätta arbetet differentiera fordons-är ochatt att
drivmedelsskatter efter miljö- och säkerhetsegenskaper. Samma
principer differentiering bör gälla för skatter och avgifter inomom
flyg, järnväg och sjöfart de gäller inom vägtrafiken.som som

Eftersom de effekterna bedöms variera särskilt kraftigtexterna
mellan och landsbygd bör nivån drivmedelsskattemapå inomtätort
vägtrafiken bestämmas med hänsyn till effekterna för
landsbygdstrañken. Särskilda styrmedel lokal karaktär bör sedanav
läggas ovanpå den nationella nivån for klara tätortsproblemen.att
Sådana styrmedel redovisar vi i kapitel ll.

till fördelnings-4.2.2 ochHänsyn regionalpolitiska
konsekvenser

trafikpolitiskaDe principer vi har redovisat frånutgår syftet ärattsom
nå de trafikpolitiska målen och samhällsekonomiskt effektivtatt ett

resursutnyttjande. Tanken vägtrafikskattema ska bidra tillär att t.ex.
kostnadseffektiva lösningar.

ska bedömaNär lämpligheten och utformningen olikaman av
styrmedel kan dock inte enbart utgå från effekterna på kollektivetman

individer eller hushåll. Man måste beakta effekternaävenav
enskilda hushållskategorier, alltså fördelningseffektema.

Om effektivt styrmedel inte kan fordelnings-ett accepteras av
politiska skäl, måste antingen välja mindre effektivt styrmedelettman

blir dyrare eller etappmålet. Ett alternativompröva ärannat attsom
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använda det effektivaste stynnedlet komplettera detta medattmen
kompenserar dem drabbas hårdast.åtgärder som som

problem dagens styrmedel, vägskattema,Ett är äratt t.ex.som
instrument för intemalisera derelativt trubbiga kostnaderna.att externa

från de nationella styrmedlen ska baserasVi utgår på förhållandenaatt
och tätortsproblemen skautanför lösas lokalatätort att genom

styrmedel läggs ovanpå de nationella. kan emellertidDet finnassom
skillnader mellan de effekterna irelativt mindreexternastora t.ex.

fritidsområden ochsamhällen, attraktiva glesbygd. nationellaDeren
därför drabba de boende i glesbygd för hårt. Framförstyrmedlen kan

vägtrafiken, eftersom dessaallt gäller detta inom styrmedel direkt
medborgarna.drabbar de flesta

i glesbygd eller i andra områden,boende och verksammaFör som
bilen nödvändigalternativa resmöjligheter, förutsättningsaknar är en

till bil kan inteför det dagliga livet. tillgång sig till arbete,Utan taman
upprätthålla drägligtbutiker och samhällsservice eller socialt liv. Enett

därför slå särskilt hårt glesbygdenshöjning bensinpriset kan motav
invånare.

Även fordonsskatten, höjd fordonsskatt förförändringar t.ex.av en
effekter,gamla miljöskadliga fordon, kan oacceptablafasaatt ut ge

råd köpa bil.bilägare inte har ocheftersom många att en ny renare
andra får negativaprishöjningar på drivmedel eller styrmedelOm

bör dessa effekterfördelningseffekter för glesbygden kompenseras
för regionalpolitiken i mening.åtgärder inom vidramengenom

trafikens fasta kostnaderFinansiering4.3 av

trafikpolitiska beslut ska trafikanterna i princip betalaEnligt 1988 års
kostnader för infrastrukturen. Kostnadsansvaret församhällets fulla

beslut, delar. Rörligabestår, enligt detta tvåtransportsystemet av
de kortsiktiga samhällsekonomiskaavgifter ska motsvara

den mån de totala intäkterna från de rörligamarginalkostnadema. I
samhällsekonomiska kostnaderna skaavgifterna into täcker de totala

täckas med fasta avgifter.mellanskillnaden
vägtrafiken fordonsskattema de fasta avgifterharInom setts som

drivmedelsskattema. järnvägen har tagitkompletterat Inom mansom
för lok och efterliknafasta avgifter sättett attut vagnar som

och sjöfarten ska i princip täcka sina fullavägtrafikmodellen. Flyget
avgifter från trafiken.kostnader med

delbetänkande framförredovisade i vårt första StatskontoretSom vi
trafikslagen bär fullai utredning åt kommittén inget sinaatt aven
också detta inte lett tillsamhällsekonomiska kostnader. Man attanser
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någon skada eftersom kravet full kostnadstäckning, enligt
Statskontoret, inte förenligt med samhällsekonomiskär effektivitet.
Statskontoret beslut investeringar ska grundasatt påanser om
samhällsekonomiska analyser och de ska finansieras på detatt sätt som

lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.ger
viktigasteDet motivet för hävda fullt kostnadsansvar i detatt ett

tidigare trafikpolitiska beslutet ville undvika alltföratt storavar man
investeringar inom respektive transportslag förhindra olönsammasamt
sådana. Dessutom såg det möjliggöra konkurrenssättett attman som

lika villkor mellan transportslagen.
finns såledesDet skäl talar både för och de nyttjaremot attsom som

trafiksystemen för de fasta kostnaderna. Vitar även haransvar
analyserat det finns motiv för behålla principen fulltattom om
kostnadsansvar princip inte har kunnat tillämpats.ännuen som-

4.3.1 Ska principen fullt kostnadsansvar förom
nyttj bibehållastransportsystemenarna av

fullt kostnadsansvarEtt medel för höja den internaär avsett ett attsom
effektiviteten och för dem för infrastrukturen skälatt attge som svarar

kostnaderna. Finansieringsmetoden ska alltså bidra tillpressa en
effektiv inriktning och omfattning infrastrukturinvesteringarna.av
Detta kan åstadkommas institutionella lösningargenom som ger en
starkare koppling mellan dem betalar och dem nyttjarsom som
infrastrukturen.

Andra motiv för fullt kostnadsansvar framförts i debatten är attsom
allmänheten tydligare kan hur omfattande de offentligase
subventionema genomblickbarhet och de planerarär att som
investeringar själva får stå för risken investeringarna inte medförom
förväntade effekter.

principer kanDessa jämföras med allmän skattefinansiering som
innebär koppling mellan dem drar investeringnyttaen svag som av en
och dem betalar den.som

finnsDet alltså effektivitetsmotiv för utkräva kostnadsansvar.ett att
Det dock viktigt kostnadsansvaret relaterasär till beslutsnivå.att rätt

Kostnadsansvaret kan olikapå nivåer. I 1988 års trafik-tas ut
politiska beslut det ska ligga på så låg nivå möjligt. Dettaattanges som
har i praktiken kommit tolkas kostnadsansvaret liggeratt attsom
trafikslagsnivå. några fallI har kostnadsansvaret faktiskt lagts

Östersundprojektnivå. Så finansieras Rödöbron utanför medt.ex.
vägavgifter och delar Arlandabanan på tåget.stora resenärernaav av
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samfmansierings-utformasoch BotniabananCitytunneln i MalmöFör
med och betalar.projekten ocksådrardelösningar där ärnytta avsom

minskaskulle alltså kunnakostnadsansvarfullt sättett attEtt vara
dåproblem uppträderandraeffektivitetsproblern,vissa manmen

fleraProblemenprincip i praktiken.sådan ärförsöker tillämpa aven
kostnadsansvaret:läggervilken nivåberoende påochslag är manav

frånbestämmasbör på måstekostnadsansvaretden nivå tas utsom0
fallfall till

krav påställerkostnadsansvaretnedbrytningennödvändigaden av0
utveckladyrbarakandebiteringssystem attvarasomnya

effektivasamhällsekonomisktleda tillkankostnadsansvar attett0
till ståndinte kommerinvesteringar

oönskatpåverkas påkanproduktionochkonsumtion ett mer0
väljsñnansieringsmetoderandrasnedvridande sätt än om

fmansieringsformerför andraregionalpolitiska motivfinnsdet
få svårttrafiken skulleinvesteringar atthar såjärnvägen atttunga0

kostnadsansvar.fulltbära ett

kostnadsansvaretförNivån

investering. Endrarvilkabestämmasvårt nyttaDet är att enavsom
projektetvilketihela detregelpåverkar iinvestering transportsystem

utnyttjarintepåverkas transportsystemet.Oftaingår. även grupper som
projektnivå.tillkostnadsansvaretnedbrytadärför svårtDet är att

eftersträvadetrafikslagsnivåkostnadsansvar påinteSamtidigt ettger
användermellan dekopplingeneftersomeffektivitetsvinster som

betalar bliroch detransportsystemet svag.som

debiteringförKostnaderna

ochflygredan för järnväg,finnsdirektprissättningtillMöjligheter
avgiftssystembyggavägtrafiken.för Attinte ettsjöfart, ännu uppmen

bliskulleriksvägama,enbartellerhelatäcker vägnätet, t.ex.som
utkrävakunnafördelenVi inte ettkostsamt. attatt avanser

motivera sådanförtillräckligtdettakostnadsansvar är attsätt stor en
differentieradmöjlighet tillskulledetuppbyggnad, även geom

bedömning kanslitageeffekter. Dennamiljö- ochefterprissättning t.ex.
avgiftssättningeffektiv teknik fördet finnsframtidenförändras i när en

skala.i stor
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Med den teknik användbar i dag skulle detär möjligtsom attvara
avgiftsbelägga vissa vägstråk, såsom sker många håll i Europa
motorvägsavgifter i Frankrike, Italien och Spanien. kant.ex. Detta
dock innebära allvarliga problem lastbilsägama och bilistemaom
väljer andra för slippa betala avgift.vägar Dessa oftaatt vägar är sämre
från säkerhets- och miljösynpunkt.

Med den teknik för avgiftsupptagning vi beskriver inya som
kapitel skulle11 debiteringskostnadema bli ochsmå avgifterna skulle
kunna relateras till de effekterna på respektiveexterna väg.

Samhällsekonomiskt eflektiva kommerinvesteringar till ståndinte

Det normalt inte möjligt med hjälp brukaravgifterär hänsynatt taav
till hela den betalningsvilja finns för investering. Det finnssom en
därför risk vissa samhällsekonomiskt lönsamma projekt inteatten
kommer till stånd.

Oönskad påverkan på konsumtion och produktion

De brukaravgifter för täcka fasta kostnader kan påverkatas ut attsom
resursanvändningen på oönskat snedvridande Detta gällerett sätt.
såväl rörliga avgifter överstiger marginalkostnaden fastasom som
avgifter. leder högaT.ex. banavgifter på järnvägen för täcka deatt
totala kostnaderna för jämvägsinvesteringama till höga biljettpriser
och överflyttning och gods från. järnväg till väg.en av passagerare
Däremot kan det, vi möjligt medsagt,som nyss vara en
medfinansiering för vissa jämvägsprojekt.

Kostnadsansvar från och regionalpolitiskrättvise- synpunkt

Brukarñnansiering och fullt kostnadsansvar skulle kunna anses som
rättvist de drar investering också får betalaatt nyttagenom som av en
för den. det långtifrånMen säkert detär rättvistäratt. attmer
trañkantkollektivet betalar kostnaderna för t.ex. väg än atten ny
skattebetalarkollektivet det. Det kan dessutomgör svårt draattvara en
klar mellan användare och skattebetalare.gräns

Regionalpolitiska skäl talar också fullt kostnadsansvaremot som
generell princip, åtminstone det gäller enskilda projekt.när Det kan

motiverat för tillskjutat.ex. skattemedel forstaten attvara en
regionalpolitiskt angelägen infrastrukturutbyggnad.



1997:35SOUrafikpolitiska138 principerT

redan etableradtill nedläggningkan ledakostnadsansvarFullt av
järnvägstrafik

från kravetundantogs järnvägenbeslutet 1988trafikpolitiskadetI
saknadesansåg detkostnader, eftersomfastatäckningfull attmanav

infrastrukturen.finansiera Attjämvägstrafikenförförutsättningar att
planeradför existerande ochkravsådantinföra ettnu

uppbyggnadlångsiktigkunna förhindraskullejämvägsinfrastruktur en
framtiden. Effektenikonkurrenskraftigt jämvägssystemmot ett mer

motiveradeeffektivitetsmässigtblikunnaskulle ävenatt
ned.banor läggsblir ellerintejämvägsinvesteringar attav

Slutsatser

avgifterskatter ochtalar för sådanaeffektivitetsskälfinnsDet somsom
delvishelt ellerinfrastrukturinvesteringarförkostnadernaleder till att

dockgällerinvesteringarna. Dettadrardembetalas nytta avsomav
mellan demsambandeteller paket därprojektenskildaframför allt som

betalar tydligt.och deminvesteringarna ärvinner på som
med kollektivteffektivtsamhällsekonomisktdock inte ettDet är

deteftersomtrafikslagsnivå,infrastrukturförbetalningsansvar
utnyttjas.infrastrukturenhurstyreffekter påoönskadeskulle ge

kostnadsbärarenyttjare ochmellankopplingenSamtidigt är svag.
besluttrañkpolitiskaenligt års1988kostnadsansvarfulltPrincipen om

fastaför finansieringenprinciperandradärförbör ersättas avav
kostnader.

fastafinansieringförprinciper4.3.2 Nya av
kostnader

kostnader skiljer sigfastafinansieringförprinciperNuvarande av
kostnaderna förfrämst påberortrafikslagen. Dettamellan att

har skildatrafikslagenocholikainfrastrukturen attär stora
kostnader.dessabäraförutsättningar att

och järnvägarVägar

med fullmotiverateffektivitetsskäl intedetkonstaterat ärVi har att av
jämvägsinfrastrukturen.och Dennakostnadstäckning väg-av

med skatter.finansierasdelentillinfrastruktur måste största
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För samhällsekonomisktatt styra effektivmot investerings-en
inriktning bör dock infrastrukturen i viss utsträckning kunna
finansieras dem drar investeringarna.nytta Detta kan skeav som av

t.ex.genom

trafikantavgifter som bilavgiftert.ex.0
överenskommelser med näringslivet t.ex. för Arlandabananan och
Botniabanan
kommunal och regional medfinansiering som eftersträvas for bl.a0
Citytunneln och Botniabanan

Brukarfinansiering måste risken förvägas infrastrukturenmot att
utnyttjas ineffektivt och kostnaderna för debiteramot eventuellaatt
avgifter. Brukarfinansieringen kan variera mellan sektorerna.

Enligt 1988 års trafikpolitiska beslut ska fasta kostnader finansieras
med fasta skatter och rörliga kostnader med rörliga skatter. Vårt
förslag till trafikpolitik innebär emellertid inte enbart rörligaattny
skatter, fasta skatter, fordonsskattema,ävenutan används tillt.ex.som

internalisera effekter.att Rörliga skatter,externa som
drivmedelsskattema, ska i första hand bestämmas efter deras styreffekt,

de kan också bidra till finansieringen infrastrukturen. Bådemen av
drivmedelsskatter och fordonsskatter infördes fiskala skatter.som

inteDet vår uppgiftär vilka skatter skaatt användas tillange som
finansiera statliga utgifter. Som viatt har vi emellertidsagtnyss anser
nivån på och utformningen bådeatt rörliga och fasta trafikskatter,av

drivmedelsskatter och fordonsskatter,t.ex. i första hand börsom
bestämmas deras betydelse styrmedel för internaliseraav attsom

effekter.externa
Dessutom bör möjligheter till skatteväxling beaktas. Skatteväxling

går på höja skatterna på områdenut medatt ointernaliserade externa
kostnader for kunna sänka skatteratt resursfördelningen påstyrsom
andra områden på oönskat Detta kanett sätt. innebärat.ex. att
vägtrafikskatter i första hand syftar till internaliseraattsom externa
kostnader utnyttjas finansieringsinstrument.även Skatten kansom

högre vadsättas motiverasän de kostnaderna samtidigtexternasom av
arbetsgivaravgiftema kant.ex. sänkas. Därigenom fårsom man en

dubbel effekt styrning miljömålen och minskningmot skatterav som-
i oönskad riktning. förutsättningEnstyr för skatteväxling dockär att

skattebasen stabil. liggerDetär motsättning i skatten både skaatten
och fiskal. Skatteväxlingskommitténstyra har behandlat dessavara

frågor närmare.
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sjöfartochFlyg

infrastrukturenkostnader ifastafinansierassjöfartenochflygetInom
medaffársverkSjöfartsverketochLuftfartsverket ärtrafikanterna.av

förändringföreslår ingenVikostnadstäckning.fullprincipikrav på av
detta.

ochförföreslårviprinciper vägardefrånavvikerDetta som
små irelativtinfrastrukturkostnadema är settSkäletjärnvägar. är att

behöverDärförtransportkostnadema.totalatill deförhållande
generelltmarginalkostnadochgenomsnittligt prismellanskillnaden

höga.relativtdessutomMarginalkostnadema settärbli såinte stor.sett
påverkartrafikanternabelastainfrastrukturenförkostnadernalåtaAtt

i hureffektivitetenutsträckningbegränsadiendastdärför
finns detochkapitel 8i 7vi visarutnyttjas. Somtransportsystemen

såavgiftsystemenaffärsverksfonnen attinommöjligheter att anpassa
hänsynsamtidigtochinfrastrukturkostnadema tatäckaklararar attman

frivilligfinnssjöfartenvarierar. Inomeffekternadetill hur enexterna
ochRedareföreningSverigesSjöfartsverket,mellanöverenskommelse

prissättning. InomsådanStuveriförbundochSveriges Hamn- om en
avgasrelateradeochbuller-Luftfartsverketutarbetarflyget nya

avgifter.
intemaliseraförmiljöavgiftertillkommande t.ex.attEventuella

tillfallerintäkterskattvibetraktarkoldioxidutsläppen varssom en
intäkteröronmärka dessaolämpligtallmänheti attDetstatskassan. är

hardär desektori denanvändsbästdesäkertintedet atteftersom är
tagits ut.

deutvärderingochUppföljning4.4 av

trafikpolltlska principerna

tillämpasprincipernatrafikpolitiskadehurföljaviktigtDet attär upp
uppföljning.brister i dennafinns detdagIdeteffektervilkaoch ger.

denförSIKAdärför ettföreslårVi att ansvarges
deutvärderingenochuppföljningentrafikslagsövergripande av

iviutvecklarfråga närmareDennaprinciperna.trafikpolitiska
kapitel 12.

miljöbedömningStrategisk4.5

vilketdels på sättfrågornaviktigastemiljöstrategiskt ärDe som
utveckling,hållbardimensionerasochinriktas mottrafikpolitiken en
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utvecklingen kanochteknikutvecklingdels hur transportsystemenav
minskad miljöpåverkan.motstyras

kapitel grund förmiljömålen 3läggaGenom att som en
bas för inriktatrañkpolitiken har vi fåttutformningen attenav

vi villsamtidigt referenspunktertjänarMålenpolitiken. närsom
behandlas itillgodoser målen.förslag Dettahur väl våraanalysera

bedömning.samladkapitel 23 i en
effektivitet vi föreslårsamhällsekonomiskinriktningDen mot som

intemalisering denmiljömålen integrerasinnebär att avgenom
kan inom dennaTrañkpolitikenmiljökostnaden.marginella ram

styrmedel, i formgenerellt verkandesåvälinnehålla inslag t.ex. avav
verkande stynnedel. Vispecifiktochregelsystemskatter, mersom

trañkpolitik iför utformningengod grunddettabedömer äratt av enen
hållbar utveckling.medlinje en
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Vägtrañken5

utvecklingVägtrafikens5.1

utförligt förstavägtrafikens utveckling i vårtVi. har beskrivit
det följande vi någradelbetänkande SOU 1996:26. I tar upp

betydelsefulla faktorer.

påTrafiken5.1.1 vägarna

femfaldigats. Underpersontrañkarbetet i SverigeharSedan 1950
viökat med innebärtid befolkningen 24 %. Dettahar att resersamma

i dag vad vi gjorde 1950.och årfyra längregånger änpersonper
Ökningen bilresandet har ökat.framför allt sketthar attgenom

Årbil under denna tid.hushållen har skaffat sig 1954Huvuddelen av
och hade detbilar 1000 innevånare 1995bilinnehavet cirka 75 pervar

bilar innevånare.stigit till cirka 410 1000per
utvecklat sig från början 1950-talet,hur resandetFigur visar5.1 av

personkilometer.imätt
räknade med persontrafikarbetetdelbetänkande viförstavårtI att

tillöka med knappt 30 % år 2010med bil kommer att att om man
föreslog.viinfrastrukturprogram Detgenomför det motsvararsom en

vilket ökningstaktår, lägremed ungefär 1,3 %ökning änär enper
och 80-talet.under 1970-
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godstransportema pådelbetänkandeförstaberäknade i vårtVi att
vilkettill år 2010,med omkring 30 %öka ärlastbil kommer att en

80-talet.ochunder 1970-snabbare ökningnågot än
i förstavi föreslog vårtdetnågotinteOm utövergör somman

personbilsresandet ochbådesåledeskommerdelbetänkande,
kraftigt under periodenrelativtökafortsättalastbilstransportema att

fram till år 2010.

Säkerhet5.1.2

svårt iskadadesoch 3 965dödades 572Under 1995 personerpersoner
sedan århar minskatskadadedödade och svårtAntaletvägtrafiken.

bilarnautvecklingenden tekniskafrämstförklaras1989. Detta avav
ungdomar,blandbilkörning ävenminskadoch menav

s.k.för deåtgärder inomochväginvesteringar ramen
betydelse.haftkapitel 15 hartrañksäkerhetsreformema se

Miljö5.1.3

koldioxidutsläpp, 40 %landetsungefär 28 %förVägtrafiken avsvarar
och cirka 2 %kolväteutsläppenkväveoxider, 30 %utsläppen avavav

behandlathar viutsläppdessaKonsekvensernasvaveldioxiden. avav
delbetänkanden.förstai tvåutförligt våra

ökande trafikenmed denökakommerKoldioxidutsläppen att om
vidtas.åtgärderandrainga

medi taktminskaroch kolvätenkväveoxider attUtsläppen av
lastbilar och bussargamlaoch ersättskatalysatorbilar ökarandelen

frånkväveoxiderUtsläppenutsläpp.med lägre tungamed avnya
kommerlastbilarnainnebärDet attminskar långsammare.fordon att

vägtrafiken.frånkväveoxidutsläppendelalltstå för större aven
hälsoeffektersärskilt högavägtrafikenmedförI tätortema av

kapitelredovisat i 1har vioch buller. Dessaluftföroreningar

vägtraflkensIntemalisering5.2 externaav
effekter

redovisat principer1996:165delbetänkande SOUi vårt andraVi har
internaliseraseffekter kanvägtrafikensför hur externa genom en

redovisadestyrmedel. Viekonomiskaochregleringarkombination av
vägtrafikbeskattningen.tillämpas påkanprinciperhur dessaockså
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Vi följande ekonomiska styrmedel böratt användas inomanser
vägtrafiken:

koldioxidskatt
energiskatter på drivmedel, differentierade efter bränslekvalitet0
enligt miljöklassning
fordonsskatter, differentierade efter fordonsegenskaper enligt miljö-0
och säkerhetsklassning
bilavgifter i tätorter
eurovinjettsystemet

siktPå kan den tekniken det möjligtgöra användaattnya mer
avancerade avgiftssystem för den trafiken.t.ex. tunga

Ekonomiska styrmedel måste kompletteras med regleringar t.ex.av
avgasutsläpp och bulleremissioner från fordon, överenskommelser eller
bestämmelser bränsleförbrukning, miljöklassning ochom
miljömärkning fordon och drivmedel, reglering säkerhetskrav förav av
fordon m.m.

Som underlag för diskussionen hur de effekterna skaett externaom
intemaliseras har vi i vårt delbetänkande beräknat de externa
kostnaderna vägtrafiken. Eftersom vi inte känner alla effekter ochav
har dålig kunskap hur många effekter ska värderas finns detom en
osäkerhet i beräkningarna.

Koldioxidskatt5.2.1

Koldioxidskatten effektivt styrmedel för minska utsläppenär ett att av
koldioxid i den meningen styrmedlet riktar sig direkt detatt mot man
vill påverka. börDen baseras respektive bränsles innehåll fossiltav
kol och lika för alla trañkslag.vara

Det mål vi redovisade i vårt första delbetänkande attsom om
minska koldioxidutsläppen från vägsektorn med från20 % år till1990
år 2020 står fast. Vi visade där hur detta mål skulle kunna uppnås

kombination styrmedel. Bl.a. räknade vi med höjdgenom en av en
koldioxidskatt så priset på bensin stiger realt med 10 literatt öre per
och år mellan och1998 2020 och priset på diesel stigeratt
motsvarande sätt.
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personbilstrafikBeskattning5.2.2 av

flera styrmedel för minskabör användasEnergiskatten ett attsom av
effekter exklusive koldioxid berornegativasådana externa som av

olyckor, buller och vägslitageAvgasutsläpp,trafikvolymen. är
delvis kan intemaliseraseffekterexempel externa som genom

energiskatten.
effekterberäknat storleken dedelbetänkandetVi har i externa

drivmedel.energiskattema påska intemaliserasvi genomsom anser
landsbygd.effekterna vägtrafiken påvi räknat påinnebärDet att av

bli intemaliseradeeffekter föreslår viTätortstrafikens högre externa
Eftersom vibilavgifter kapiteldifferentierade se 11. attansergenom

avgasbestämmelserintemaliserasi första hand skaavgasutsläpp genom
gränsvärdenfordon uppfyller deeffekterna frånhar vi räknat på som

denfinns inom från 1.1.1997.for utsläpp EUsom
betydligt lägreräknar vi medbensindrivna personbilarFör nu

beräknadeskostnadentidigare.kostnader Denän externaexterna
denungefärligen belopptilltidigare 1992:44Ds somsamma

bensin underomkring kr/lenergiskatten, dvs. 3,00dåvarande
kostnaden, exklusiveberäknas denlandsbygdsförhållanden. Nu externa

bensin har höjtsEnergiskatten påtill cirka kr/l.koldioxid, uppgå 1,80
kr/l.ijanuari på 3,41och låg 1997sedan år 1992

bensindrivnakostnaderna fråndesåledes beräknatVi har att externa
enlighet medenergiskatten, ienergiskatt. Omlägre dagensfordon änär

kostnaderna bordede negativaprinciper, skulle speglavåra externa
delbetänkandet finns det dockvi framförde isänkas.energiskatten Som

sådan sänkning:talarflera skäl emot ensom

bensinprisethöjningdet behövs successivmedVi räknar att en av0
koldioxidutsläpp ska nås. Eftersomminskademåletför att om

förbensin har den betydelsepåverkar priset påenergiskatten
koldioxidutsläppen.

dei beräkningarnaosäkerhetfinnsDet externastor aven0
kostnaderna.

formell eller reell koppling mellanfunnits någonhar hittills inteDet0
också fiskalkostnader. Energiskatten harochenergiskatt externa en

funktion.

bensin motiveratdet fördessa skäl vi göraAv är avstegattattanser
de beräknade negativaenergiskatten skaprincipenfrån motsvaraatt

kostnaderna.externa
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dieseldrivnaFör personbilar beräknas de kostnadernaexterna vara
högre för bensindrivna bilar, omkring 2,35 kr/l diesel.än Energiskatten
på diesel i januari kr/l miljöklass1,74 2.var

vi redovisadeSom i vårt delbetänkande behöver således
energiskatten på diesel höjas med till öre/l50 energiskatten skaupp om

de effekterna.motsvara externa
Energiskattema för både bensin och diesel bör, i dag,som vara

differentierade efter drivmedlets miljökvalitet.
Vi biobaserade drivmedel ska befriade frånattanser vara

energiskatt under lång introduktionstid. kapitelSe 14.en
På sikt bör de årliga fordonsskatterna i möjliga utsträckningstörsta

differentieras efter fordonens miljö- och trafiksäkerhetsegenskaper. Vi
bedömde dock i vårt delbetänkande miljö- och styreffektenatt av en
sådan differentiering skulle bli begränsad, samtidigt som
fördelningseffektema skulle bli starkt negativa.

trafiksäkerhetsskälFör jämnare viktsfördelningatt styra motav en
fordonsparken föreslog vi ändrade principer för differentieringenav av

Vifordonsskatten efter tjänstevikt. föreslog också fordonskatten påatt
dieselbilar bör justeras fordonsskattenså inte blir beroendeatt av
fordonets årsmodell i dag det högre skatt på fordon.är nya

fordonBeskattning5.2.3 tungaav

delbetänkandet vägtrafikbeskattningen redovisadeI vi beräkningom en
de effekterna från den trafiken, de effekterexterna tunga utöverav som

intemaliseras via dieselbeskattningen. Vi beräknade då kostnaderna för
och Därefterslitage utsläpp. har vi kompletterat beräkningarna med

förkostnaderna olyckor och trängsel till följd trafik.tungav
Beräkningarna gäller fordon enligt dvs. fordonEurotunga som

uppfyller avgaskrav obligatoriska från Vi har1.1.1997. räknatärsom
på fyra olika lastbilar bussarpå i landsbygdstrafiktyper samtav som

fler 60 Resultaten redovisas i tabell 5.1.äntar psssagerare.
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från C02.fordon ej kronorkostnader5.1 Externa tungaTabell per
SIKA 1997Källa:fordonskilometer.

60 Buss40 ton9 24 ton tonton
axlar 7 axlar 603 axlar 52 axlar p

Totala externa
effekter

0,210,21 0,210,21 0,21Buller
utsläpp 0.54 0,60 0,350,360,25
Deformation 0,610,73 1,130,610,06

0,19 0,120,170,08 0,11Ytslitage
0,16 0,200,16 0,160,16Olyckor
0,15 0,150.15 0,150,15Tidsfördröjning

43 6459 9591Totalt

liter/miliIntemaliserat
dieseIskatt‘°’

0,15 0,100.140,06 0,090.30Buller
0,29 0,190,260,170.120.57Utsläpp

00 0000Deformation
0,19 0,120,170,110,080,37Ytslitage
0,56 0,360,500,331 0,231Olyckor

0 00000Tidsfördröjning
1,18 7771 1,060,492, 35Totalt

Netto inte
internaliserat

0,06 0,110,080,120,15Buller
0,160,310,19 0,280,13Utsläpp
0,611,130,61 0,730,06Deformation

0 0000Ytslitage
-0,16-0,40-0,34-0,18-0,08Olyckor

0,15 0,150,150,150,15Tidsfördröjning
0,870,89 1,250,890,41Totalt

‘ HC, partiklarco,No,
2 vägkroppenDeformation av
3 på öre/Idiesel med 50energiskattenhöjningFörutsätter aven

dieselskattehöjning påefterframgårtabellenAv att enman,
motsvarandeavgifterochandra skatteröre/l, måste t.ex.50 ta ut

effekterna skadelastbilkr/fkm för 601,25 externatons omen
fulltintemaliseras ut.
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frågaEn eurovinjettsystemetär skulle kunna användas förom att
intemalisera de effekterna från fordonexterna 12tunga ton. För
närvarande maxavgiften i dettaär l 200 ECU/år,system vilket

cirka 10000 kr/år. Jämförtmotsvarar med de avgifter skullesom
behövas för full intemalisering detär litet belopp.ett
Eurovinjettsystemet har inte införts iännu Sverige. Det pågår
förhandlingar bl.a. vilka det ska omfatta.vägarom

bedömningVår eurovinjettsystemetär inte kanatt användas som
medel öka intemaliseringen den svenskaatt trafikenstunga externaav
effekter. Vi har dessutom utgått från Eurovinjettsystemet inteatt
påverkar kostnaderna för den svenska trafiken på våratunga vägar
eftersom fordonsskattema kommer sänkas i motsvarandeatt
utsträckning. Däremot innebär eurovinjettsystemet bidrag tillett att
intemalisera de effekterna från den utländskaexterna trafiken.tunga

För närvarande finns således enbart den årliga fordonsskatten som
tänkbart styrmedel för den svenska trafiken. Om räknartunga man om
de kostnaderna från kr/fkm till kr/årexterna utifrån uppgifter om
genomsnittliga körsträckor framgår hur mycket fordonsskattema skulle
behöva höjas för intemalisera hela de beräknadeatt effekterna.externa

tabellSe 5.2.

Tabell 5.2 Höjda fordonsskatter vid full intemalisering den tungaav
trafikens externa effekter. Källa: SIKA 1997.

9 ton 24 ton 40 ton 60 ton Buss
2 axlar 3 axlar axlar5 7 axlar 60 p.

Nuvarande 2 500 20 000 13 000 34 000 1 500
skatt
Erforderlig 9 800 6 500 103 000 91 000 48 500
skattehöjning
Ny skatt 12 300 26 500 116 000 125 000 50 000

framgårSom tabellen behöver den årliga fordonsskatten höjasav
mycket kraftigt den ska de ointernaliserademotsvaraom externa
effekterna. Sådana skattehöjningar skulle emellertid medföra stora
problem.

denFrån 1.7.1998 det helt fritt med cabotageär för utländska
lastbilar i Sverige. Regeringen har tillsatt utredning för studeraatten

det därefter möjligt ställaär svenska krav på utländskaatt lastbilarom
trafikerar Sverige. Det mycket möjligtär utlandsregistreradesom att

fordon fritt får gods i Sverige. Undertransportera sådana förhållanden
det inte möjligt höja fordonsskattemaär att på konkurrensutsatta
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de väsentligtsvenska lastbilar till sådan nivå överstiger nivån iatten
konkurrentländerna. skulle kunna resultera i utflaggningDet av

konkurrensförhållanden för svenska åkare.svenska lastbilar eller svåra
skulleKraftigt höjda fordonsskatter också kunna leda till högre

verksamheter, vilket kanproduktionskostnader inom vissa negativage
sysselsättningen och den regionala utvecklingen.effekter för

kraftiga höjningar fordon redovisasExempelvis kan så 60-tonsav som
problem för skogsnäringen.tabell innebärai 5.2

syftarockså viktigt beakta intemaliseringen tillDet är att att att
utnyttjas effektivare. Höjdabeteendet såpåverka transportsystemetatt

flerahar begränsad styreffekt på deårliga fordonsskatter externaav
Styreffektenminska, trängsel och olyckor.effekter vill t.ex.man

hur starkt fordonsskatterna kanbuller och slitage beror påutsläpp,
efter dessa egenskaper.differentieras

det inte lämpligt höjasamlad bedömningVid äratt attanseren
skulle behövas förför lastbilar till den nivåfordonsskatterna tunga som

begränsa sig till nivå intefull intemalisering. måsteMan en som
från genomsnittet inom deavviker allt för mycket EU. För tyngsta

övriga EU-länder,inte finns i måstefordonen 60 ton, tamansom
svenskt näringsliv.till vad rimligt förhänsyn ärsom

fördistributionstrafik normalt inteLastbilar i är utsatta samma
skattehöjningamafordonen. erforderligakonkurrens de Detyngresom

heller lika dessa skäl viintemalisering inte Avfor full är stora. anser
huvudsak bör deför mindre lastbilar ifordonskattema motsvaraatt

internaliserade i dieselskatten. visseffekter inte Enärexterna som
motiverad med tankeförsiktighet kan dock vara

Öresundsregionen.konkurrenssituationen i t.ex.
densamma förkonkurrenssituationenbussar inteFör är som

för bussar i långväga trafik påverkarfordonsskatterlastbilar. Höjda
tankeoch sysselsättningen. Med på viproduktioneninte heller att

för långväga persontrafik på järnväg,effekternaföreslår de externaatt
fullt detta gälla bussar.ska intemaliseras börmed bil och flyg ävenut

kraftiga skattehöjningar det rimligtkrävs mycketEftersom det är att
stegvis.höjningen sker

förfordonskattema bör höjas bussar ivi inteDäremot attanser
kollektivtrafik så länge biltrafikens kostnader iregional och lokal

internaliserade. Sådana skattehöjningar skulle drabbaintetätortema är
leda till taxehöjningar fårkollektivtrafiken och kunna som

bilarnasvälja bilen istället. takt medkollektivtrafikresenärer I attatt
intemaliseras i kan skatterna höjaseffekter tätortema ävenexterna

kollektivtrafiken.lokala och regionaladen
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räkneexempel,Som och utgångspunkt för diskussionersom om
intemaliseringen i andra trañkslag, har vi antagit de fordonskatter som
redovisas i tabell 5.3.

påTabell 5.3 Räkneexempel höjda fordonsskatter för tung trafik

Buss9 ton 24 40ton ton 60 ton
2 axlar 3 axlar axlar5 axlar7 60 p.

Nuvarande 2 500 20 000 13 000 34 000 1 500
skatt

påExempel 7 500 000 134 000 16 000 48 500
skattehöjning

0002Ny skatt 10 000 24 000 26 50 000 50 000
1 Gäller inte bussar uteslutande föranvänds regional och lokal busstrafiksom
2 nivåDenna ligger i den kvartilen inom EU-Iändemaövre

skattehöjning för lastbilar enligtEn tabell 5.3 ger en
kostnadsökning för lastbilstrañken på ungefär mkr345 året statensom
intäkter från fordonsskattema på lastbil ökar från cirka tilll 170

mkr. innebär kostnadsökning1 515 Det inom åkerinäringen påen
cirka olika%. näringsverksamheter drabbasl Hur beroende hurär av
transportintensiva de Varuhandeln, transportintensivärsom en
näring, kan få kostnadsstegringar på omkring 0,1 %. andra näringarFör
blir konsekvenserna normalt mindre.

bussar i långfärdstrafikFör linje- och chartertrafik blir
kostnadsökningen cirka %.10

På sikt bör det möjligt införa tids- och platsdifferentieradattvara en
beskattning den trafiken i Europa med hjälp sådan tekniktungaav av

vi redovisar för differentierade bilavgifter i kapitelse 11.tätortersom

Övriga styrmedel5.2.4 inom vägtrafiken

ekonomiska stynnedlen inomDe vägtrafiken måste kompletteras med
regleringar, exempelvis

reglering personbilars bränsleförbrukningav nya
miljö- och säkerhetsklassning fordonav
reglering avgasutsläppav
reglering låginblandning biobaserade drivmedelav av
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vi redovisar i kapitelSom kan det bli15 nödvändigt överatt se
hastighetsgränser säkerhetsskäl.på Vid sådanvägnätet översynav en
bör också beakta effekterna på bränsleförbrukningen. Skärptman
övervakning gällande regler bör också kunna effekt.av ge

Reglering personbilars bränsleförbrukningav nya

koldioxidutsläppen från personbilstrañkenOm ska kunna minskas
väsentligt krävs det personbilarna blir bränslesnålare. Höjt pris påatt
bensin med realt verkar i den10 år riktningen, inteöre ärper men
tillräckligt för koldioxidmålet ska kunna nås. behövs ocksåDetatt
överenskommelser med bilindustrin eller regleringar bilarsav
bränsleeffektivitet. styrmedlenDessa svåra genomföra förär att
Sverige behövs internationella överenskommelser.Detensamt.

regleringar diskuteras sedan inomDenna några år EU.typ av
Hittills har dock haft svårt tillsammans med bilindustrin,att,man enas

lösning. Genom beslut vid miljöministermötetettom en sommaren
Överläggningarfick frågan aktualitet. bilindustrin.1996 pågår medny

inte tillfredsställandeOm når överenskommelse medman en
bilindustrin vi Sverige aktivt bör verka för regleringarattanser som

specifika bränsleförbrukningen.sänker den
hur sådan regleringVi har inte analyserat kan utformas, vien men

hur bränsleeffektivitetenhar i räkneexempel visat måste förbättrasett
för koldioxidmål ska kunna Vi räknar medvårt nås. denatt att

bränsleförbrukningen hos bilarspecifika successivt sjunker framnya
det året ska bilar i genomsnitttill år 2005. Från hanya en

bränsleförbrukning högst liter mil. dag den0,63 I ärper
bränsleförbrukningen bilargenomsnittliga 0,92 när tarnya man

hänsyn till bilar kör längre. Med tanke påstörreatt att
harmiljöministrama inom målet liter mil från årEU 0,50satt upp per

utvecklingdet pågår bränslesnåla bilar, vi2010 och att nu en av anser
räkneexempel realistiskt.vårt äratt

fordonMiljö- och säkerhetsklassning av

Naturvårdsverket har nyligen till regeringen lämnat förslag tillett nytt
miljöklassystem för bilar. hänsyn till bränsleförbrukningenDetta tar
samtidigt trafiksäkerhetsaspekter ska beaktas förindexettsom genom
fordonens inre volym. Eftersom vår nuvarande miljöklassning har
blivit inaktuell och bullerkrav inom föreslårEU, vigenom nya avgas-

i Sverige. Vi bör också förbör införas attatt ett nytt system ettagera
motsvarande införs inom EU.system
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inte beslutadeSå länge miljöklassema framtida kravmotsvarar
kan de inte användas grund för differentieradinom EU som en

fordonsbeskattning. Miljöklassningen kan dock värdefullvara som
och i viss utsträckningkonsumentupplysning underlag vidsom

offentliga upphandlingar.
också viktigt verka för inför skärptaDet EUär att att

effektiva kontrollsystem förhållbarhetskrav och utsläpp från bilar i
trafik.

trafiksäkradriva på utvecklingen fordon behövsFör att mot nya
och för klassning fordonenskravspecifikationer ett system av

i delbetänkandetsäkerhetsegenskaper. Vi har vägtrafik-om
regeringen Vägverket i uppdragbeskattningen föreslagit attatt ger

underlag för säkerhetsklasssning fordon. skautarbeta Dettaett en av
hjälpmedel för driva frågan inomsedan kunna EU.attettvara

Övriga istyrmedel inom trafiksäkerhetsområdet behandlar
kapitel 15.

Reglering avgasutsläppav

minska utsläppen farliga fråneffektivasteDet sättet att av avgaser
mycket får släppasreglera hurfordonen är ut.att som

för den svenskabestämmelserEG:s ger ramarna
det gäller såväl tekniska krav hurbilavgaslagstiftningen när som

får användas. Särskilda svenska avgaskravekonomiska styrmedel är
tillåtna.inte

EG-kommissionen presenterade iavgaskrav skärps successivt.EG:s
avgaskrav för personbilar och krav påförslag tilljuni 1996 ett

kraftBestämmelserna avsedda träda i år 2000.bränslen. är att
inriktningen för kommande krav för årpresenteradeDessutom man

inom MaTs-samarbetet visargenomförtsBeräkningar2005. attsom
verklighet klaras MaTs-målen minskadeavgaskrav blirdessa omom

vägtrafik.kväveoxider frånutsläpp av
beslut framtidamed inom fattartakt EUI att nya om avgas-man

differentieraför fordon blir det möjligtbullerkraveller att
införande fordonstimulera snabbarefordonsskatterna för att ett av som

framtida kraven. Sverige bör aktivt verka förde beslutadeklarar
fordon.och bullerkrav försuccessivt skärpta avgas-

låginblandning biobaserade drivmedelReglering avav

motoralkoholer tillverkade biomassaföreslår låginblandningVi av ur
fråga utvecklas i kapitelfrån år 14.2002. Dennasenast
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5.3 Finansiering vägarav

Vi har behandlat principerna för finansiering transportinfrastruk-av
i kapitel framgårDär i första hand bör finansierasturen vägaratt

skatter. inteDet vår uppgift vilka skatterär skaattgenom ange som
föranvändas finansiera statliga utgifter, vi vill lämnaatt någramen

synpunkter på möjligheten utnyttja vägtrafikskatternaatt som
finansieringskälla.

Enligt vår mening bör nivån på och utformningen drivmedels-av
fordonsskattemaoch i första hand bestämmas deras betydelseav som

styrmedel för intemalisera effekter.att externa
Vägtrafikbeskattningen har emellertid också haft fiskalt motiv.ett

minskaFör risken för oönskade styreffekter viatt attanser
finansierande vägtrafikskatter i första hand bör väljas så de påverkaratt
privatresandet med personbil och inte i produktionen. Avtransporter
detta skäl det lämpligare med fiskalt inslagär i energiskattenett
bensin på diesel. Detta med våra förslagän tillöverensstämmer
principer för vägtrafikbeskattningcn. Som vi vi intesagt attnyss anser
energiskatten bensin ska sänkas, skatten högre vadäven är änom

skulle behövas för intemalisera de effekterna.att externasom
Energiskatten diesel bör de effekterna.motsvara externa

Samma princip bör gälla utnyttjar vägtrafikbeskattningenom man
för skatteväxling. dettaI sammanhang bör dock beakta bensinattman
på lång sikt har relativt hög priskänslighet. Detta gör att
bensinskatterna långsiktigt inte säker skattebas.är en

Man bör försiktig med använda brukaravgifter iattvara
finansierande syfte. Exempelvis skulle motorvägstullar, användssom
på många håll i Europa, kunna leda till trafik flyttas till mindreatt över
trafiksäkra och miljökänsliga vägar.mer

Differentierade bilavgifter i bör i första hand användastätorter som
styrmedel för intemalisera de högre effekterna iatt externa tätorterna,
och inte finansieringskälla. Intäkterna bör inte specialdestinerassom
till utgifter i kapitelSe 11.transportsystemet.

5.4 Konsekvenser våra förslagav

Med våra förslag för intemalisera vägtrafikens effekter bliratt externa
det dyrare köra äldre dieseldrivna personbilar ochatt att transportera

med lastbil. Vi har räknat med den föreslagna prishöjningenattvaror
på bensin, tillsammans med andra åtgärder, kommer leda tillatt en
anpassning bilparken bränslesnålare fordon. Med dennamotav
anpassning blir det inte dyrare köra bensindrivna personbilar iatt än
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bedöma hur snabbt sådan omställningdock svårtdag. Det är att en
sker.

Dieseldrivna personbilar

i delbetänkandepersonbilar har vi vårtdieseldrivnaFör om
dieselexempel höjd energiskatt pålämnatvägtrañkbeskattningen

Konsekvensernafordonsbeskattningen.principer förändradeoch av
räkneexempel viMed dedelbetänkandet.redovisas idetta som

normalstorlek kgdieselbil l 400-1 500fårpresenterar enaven nyare
tillkostnadsökningennågotfordonsskattesänkning större änärsom
fårstorlekäldre dieselbil ienergiskatten. Enden höjdaföljd sammaav
tillKostnadsökningen uppgåroch energiskatt.höjd fordonsskattbåde

koldioxidmotiveradeska läggas denTill dettakr år.cirka 5002 per
cirka liter och år.diesel med realt 10påprishöjningen öre per

personbilarBensindrivna

realtbensin medprishöjningen påvi medräknarviSom attsagtnyss
blir dyrareleder till detloppet inteoch i det långaliter år10 attöre per

kostnaden stiga förbränslesnålare bilar kanfåttviköra bil. Innanatt
bränslesnålt kanoch körabilarna bättreskötaGenombilistema. att mer

kostnadshöjningama.motverkasjälvaemellertid bilistema
bör justeras såfordonsskattemadelbetänkandei vårtVi föreslog att

och lägre förpersonbilamalättaste ochför dede blir högre tyngstaatt
idetta redovisasKonsekvensernamedelvikt.medbilar av

detpresenterade blirräkneexempel viEnligt detdelbetänkandet.
och litede lättaste fordonenkostnadshöjningar för störrerelativt små

deför tyngsta.

fordonTunga

dieselhöjd energiskatttrafikenfor denKonsekvenserna tunga av en
skattehöjning påHuvuddelendelbetänkande.i vårtredovisas enav
skattehöjning pålastbilstrañken.den Endiesel, drabbar70 %, tunga

imdkr, ellerkostnadshöjning på cirka 1öre/l innebärexempelvis 50 en
näringsverksamheterolikaför åkerinäringen. Hurgenomsnitt %,3

transportintensiva de Varuhandeln,beror på hurdrabbas är. är ensom
kostnadsstegringar påkunna fåbransch, skulletransportintensiv

omkring 0,3 %.
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Konsekvenserna höjd fordonsskatt för lastbilar har viav en nyss
redovisat. Lastbilstrafiken skulle, med vårt räkneexempel, drabbas av
kostnadsökningar ungefärpå 345 mkr, eller med cirka 1 %.

långväga busstrafik ökar kostnadernaFör med ungefär 10 %. Detta
ungefär mkr för10-15 år dagens linjetrafik.motsvarar per

Måluppfyllelse

kapitel 9 redovisas konsekvensernaI intemaliseringen de externaav av
effekterna persontrafiken och i kapitel godstrafiken. Enav av
samlad redovisning måluppfyllelsen med förslagvåra finns iav
kapitel 23. redovisas ocksåDär regionalpolitiska och andra
fördelningspolitiska effekter, liksom de statsfinansiella
konsekvenserna.

Strategisk miljöbedömning5.5

huvudsakliga principerna förDe vägtrafikbeskattningen behandlades i
andra delbetänkande.vårt kompletterandeDe åtgärder vi föreslårsom

för busstrafiken och de lättare fordonen i linje medärtunga
huvudprincipen intemalisera bl.a. miljökostnadema. deFöratt tyngsta
lastbilarna har vi gjort från denna princip. Med hänsyn till denavsteg
internationella konkurrensen har vi valt inte hela denatt ta ut externa
marginalkostnaden. På vilket detta påverkar konkurrensensätt

övriga transportslag behandlas i kapitel 10.gentemot
Genomgående bygger våra förslag antagande relativtett om en

förväntad trafikökning på för både gods och persontrafik.vägarnastor
i miljöanpassningenmotverkar sig ochDetta ställer krav påstörre

verksamma styrmedel målen ska kunna nås.om
Våra antaganden internationell reglering bränsle-t.ex.om av

förbrukningen ligger inom rimlighetens givetvisärram, men
medvetna det osäkert detta kan genomföras snabbtsåäratt attom som
vi har förutsatt.
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6 J ärnvägstrafiken

6.1 Järnvägen idag

I 1988 års trafikpolitiska beslut uttalades järnvägen skulleatt ges
förutsättningar spela viktig roll konkurrenskraftigtatt etten som
transportmedel. För åstadkomma detta gjordes bl.a. vissaatt
organisatoriska förändringar.

Dåvarande SJ delades i affärsverk med för tågtrafikenett ansvar
och banverk med för infrastrukturen. Järnvägsnätet deladesett ansvar

i där fickSJ trafikeringsrätten,stomnät, och länsbanorett därupp
trafikhuvudmännen fick trafikeringsrätten för persontrafiken. Staten
skulle köpa sådan interregional trafik på intestomnätet ärsom
företagsekonomiskt lönsam regionalpolitiskt önskvärd.men

Vi har beskrivit järnvägens utveckling i vårt delbetänkande SOU
1996:26 bilagedelen.

6.1.1 ärnvägstrafikensJ utveckling och problem

Det svenska järnvägsnätet längst under perioden 1930-1950.var som
trafikeradeDen banlängden då 17000 km. Nu detnära ärvar

trafikerade knappt 11000 km,nätet 6 700 km i stomnätetvarav
inklusive Malmbanan, 3100 km länsjämvägar och km1000 på
Inlandsbanan. Därtill kommer kapillärt bannät med cirka km2 300ett

spar.
Inlandsbanan har nyligen Statskontoret och frågan beredsutretts av
regeringen. Vi behandlar därför inte Inlandsbanan i vårt betänkande.av
Med det kapillära bannätet vi spår och växlar längst iutmenar

bannätet, vilka används godstrafiken och inte tillhör stomnätet,av
Malmbanan, Inlandsbanan eller länsjärnvägama. Dessa
spåranläggningar industriföretag, trafikföretag, kommunerägs ellerav
SJ och ofta de länkarna tillutgör industri elleryttersta etten
industriområde. kanDe också ingå i hamnar, terminaler eller
bangårdar.
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År persontrafikenmarknadsandel inomjärnvägenhade1950 somen
ungefärmarknadsandelen 6 %.bilens. Nulika ärstor somvar

Även marknadsandelarhar järnvägengodstrafikeninom tappat
miljarder tonkm,cirka 19järnvägenPåsedan 1950. transporteras nu
Marknadsandelenmarknadsandel cirka 26 %.vilket motsvarar en

trafikpolitiska beslut.årssedan 1988någotsjunkithar
kombitrafiken skullemåltrafikpolitiska beslutetdet attI sattes som

2000.miljoner årtill 10miljonercirka 3 tonöka från ton
miljonertill cirkaökat 4hittills enbartdockhar ton.Kombitrafiken

utökningsedanStabilisering ochFörväntningarna avom en
intehar såledestransportförsörjningeni ännubetydelsejärnvägens

entydig.heltdock inteutvecklingjärnvägens ärBildeninfriats. av
delarochX2000-trafikenverksamheter,Vissa avsom

medan andraexpansion,starkhaftregionaltågstrañken har en
minskat.harverksamheter

ochmodemiseringarrationaliseringar,omfattandegenomförtharSJ
Samtidigtkonkurrenskraft.stärka järnvägensföromstruktureringar att
försämradinneburitriksdagochregeringbeslutantalhar ett av

konkurrenskraft.
konkurrens-försämradevilketinfördes 1991,Moms resor

förKilometerskattenpersonbilstrafiken.tillrelationiförmågan
kostnaderlägrevilket innebardieselskatt,med1993lastbilar ersattes

lastbilarförsänktsdessutomharFordonsskattenlastbilstransporter.för
trafikeratillåtitsharfordon vägarna.Alltoch bussar. tyngre

ochsammansättningvaruproduktionensiförändringarStrukturella
Just-in-logistiktänkande t.ex.företagensutvecklingfortsatt aven

järnvägensförsvåratytterligaredessutomhartime
ekonomihushållensutvecklingenkonkurrenssituation. Den avsvaga

harvilketpersonresandet,inverkan ävendämpandehafthar en
järnvägsresandet.påverkat

viktiglönsamhet för SJföretagsekonomiskkravDe var ensom
järnvägensockså dämpattroligenjärnvägspolitik harårsdel 1988av

skurits bort.harvolymerolönsammaeftersomtransportarbete,
räknasochproduktivitetsinförbättratharkraftigtSJTrots att nu

har SJjärnvägsföretagproduktivaEuropas mestsom
Priceregeringenanalys åtivisatslönsamhetsproblem. Som aven

viktigskäl till detta. Endet flerafinnsFinanceCorporateWaterhouse
järnvägensutvecklingnegativadenförklaringbakomliggande är av

SJförklaringbeskrivit. En ärvi attmarknadsandelar annannysssom
banor.upprustadeochfordon föriinvesteringarhar gjort stora nya

fulltutnyttjaskunnatintehar ut.Dessa ännu
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Konkurrensen godstransporter har kraftigt sänkt priserna ochom
Ävenminskat intäkter. inomSJ:s persontrafiken finns det

från personbil, flygpriskonkurrens och delvis långväga busstrafik.-
närvarande investeringar i banor.För kommerDessagörs stora

långsiktigt stärka järnvägens konkurrenskraft, underatt men
utbyggnadstiden innebär banarbetena svårigheter för tågens
framkomlighet och tidspassning.

har fört fram banavgifiema skulle kunnaSJ sänkas under den tidatt
utbyggnadema kundepågår. Det kompensation för deses som en
svårigheter för. Vi det kan motiveratSJ medutsätts attanser vara

fråga förövergångslösningar, detta regeringen ställningär att tamen en
förslag den långsiktiga trafikpolitiken.till. Våra rör

utveckling hargodstransportemas problemen i denFör
internationella trafiken betydelse. Stora komplikationer finns istor
delar den gränsöverskridande jämvägstrafiken på grund olikheterav av
i teknik, organisation och regelsystem. Hanteringen denav

trafiken och möjligheternagränsöverskridande trafikera andraatt
länders bannät har avgörande betydelse för den långsiktigaen
konkurrenskraften. Sverige det därför viktigtFör deär att
godskorridorer ingår i vitbok järnvägen kan förverkligas.EU:ssom om

betydelsefullt få till ståndockså enhetliga reglerDet är att om
marginalkostnadsprissättningsamhällsekonomisk för banavgifter. Idag

mycket banavgifter for köradet högre gods Tysklandär attt.ex. genom
Sverige. konkurrensnackdel för järnvägenDetta ärän genom en

jämfört med lastbilstransporter.

produktionssystem6.1.2 Järnvägen som

betänkandet Tåget kommer, SOU 1994:109 uttrycks den allmännaI
jämvägssystemets produktionsteknikpå på följande sätt:synen

storskaligt, tekniskt komplextJärnvägen medär ett transportsystem
hög andel kapitalkostnader låga undervägs- ochsamt
marginalkostnader. möjlighet till högre hastigheterJärnvägen änger
andra marktransportmedel, kapacitetsstark, miljövänlig och säker.är

lämpar sig således särskilt väl därJärnvägen det finns underlagett
för många och mängder gods. finnsDetresenäreratt transportera stora
dock exempel på småskaliga lösningar också.

används för många slags tjänster konkurrerarJämvägsnäten som
på spåren, genomgående godstransporter, lokalutrymme t.ex. tungaom

och regional kollektivtrafik, snabbtåg mellan städer Dettastora etc.
skapar samordningsproblem och leder till ökade krav på flexibilitet för

hantera oplanerade störningar och planerade ändringar iatt

6-17-0343
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Kortsiktigaproduktionsplanema. variationer och långsiktiga
efterfrågan kan ocksåförändringar medföra ochstyr-av

planeringsproblem.
minska dessa problem öka spårkapaciteten.Ett Ettärsätt att att

störningskänslighetenminska samplanera ochsätt är attannat att
materiel mellansamutnyttja rullande olikat.ex. grenar av

verksamheten.
förkaraktär mängder godsJärnvägens transportsystem storasom

infrastruktur med höga kostnader medför detoch påresenärer atten
finnsutpräglade stordriftsfördelar. Sådana visst utbud kanfinns ettom

totalkostnad med färre antalproduceras till lägre producenter. Enett
flera företagproduktionen på innebäruppdelning attav

eller mindre omfattning, beroendestordriftsfördelar förloras i påstörre
uppdelningenhur görs.

utnyttja stordriftsfördelar finns imöjligheterDe att som
infrastrukturens egenskaper. infrastrukturberor på Enjärnvägssystemet

snabba, långamöjligt utnyttja och tåg höjerdetgör tungaattsom
och sänker styckkostnaderna vid volymer.kapaciteten i storasystemet
kan i många fall utnyttjas någonoch tågLängre t.ex. utan atttyngre

till kunden.behöver föraskostnad över
Stordriftsfördelar finns såväl och företagsnivå pånät- som

enskilda linjer.
stordriftsfördelar till viss företagsstorlek.företag finnsFör upp en

för kunnastorlek bedöms för liten fulltharSJ att utvarasomen
godstraflken.stordriftsfördelarna inom såvälutnyttja person- som

gjorts uppdrag SIKA, tyder också påVissa analyser, attav ensom
utbud flera företag skulle leda till förloradeuppdelning påSJ:sav

kostnader för verksamheten totaltstordriftsfördelar, dvs. till högre sett.
tveksamt det finns samproduktions-analyser detEnligt dessa är om

godstrafik. Vissa studier tyder iställetmellan och påfördelar person-
och godstrafikkostnaderna kunde sänkasde totalaatt om person-

separeradesl
.

och trafik enligt års trafikpolitiskaUppdelningen mellan bana 1988
långmerkostnader för samordning på kort ochbeslut har medfört vissa

lättareverkar i riktning.sikt. Andra faktorer Det är t.ex. attmotsatt
förtrafikoperatörer på likvärdigtbehandla alla sätt när ansvaretett

trafik har skilts åt.bana och
utredning konkurrenskraft,har i sin JärnvägensStatskontoret

uppdelningen har stärkt järnvägensframfört1996:13, att
utvecklats till effektivtharkonkurrenskraft SJ ettattgenom

I fortherailway Paper SIKA, 1995John,CompetitionPreston in sector,
offrom the University Leeds,1993Maeda What learn JapaneseH, experience,can we
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trafikföretag, Banverket har utvecklat förmågan bygga ochatt
underhålla banan och trafikhuvudmännen har utnyttjat möjligheterna

samordna den regionala trafiken.att

6.2 Intemalisering järnvägstraflkensav
effekterexterna

Jämfört med andra trafikslag har jämvägstrafiken mycket små utsläpp
och koldioxid låg energianvändningsamtav avgaser en per

och gods. Jämvägens miljöproblem i första handton ärpassagerare
kopplade till buller, vibrationer och intrång. banorFör med
dieseldriven trafik tillkommer problem med utsläpp.

säkertJärnvägen Under årenär 1985-1994ett transportsystem.
dödades i genomsnitt 2 i jämvägstrafiken,år vilketpassagerare per

ungefär dödade0,35 miljard personkilometer. Riskenmotsvarar attper
dödas personbilsresenär under motsvarande period cirka 17som var
gånger högre. Vid intemalisering järnvägens olyckskostnader börav
järnvägen också delvis belastas med kostnaderna för de olyckor som

Årinträffar i plankorsningar mellan och järnväg. 1995 dödadesväg 8
och skadades 6 svårt i sådana olyckor.personer personer

Trängsel kan problem på det nationella jämvägsnätetettvara
eftersom flera och olika slags trafik skaoperatörer på ettsamsas
begränsat utrymme.

Följande effekter bör således i princip intemaliseras:externa

Slitage och drift
Utsläpp
Olyckor
Buller och vibrationer
Intrång
Trängsel

dock svårt beräknaDet de trafikberoende effekternaär påatt ett
tillförlitligt dagens rörliga banavgifterI ingår kostnader försätt. slitage
och drift, utsläpp och olyckor. Dessutom ingår kostnad fören
trafikledning och banfördelning.

betalar rörliga banavgifterSJ på cirka mkr450 år. Dessutomper
betalar fasta avgifter för lokSJ och avgifterDessa cirkaärvagnar.

mkr år. har beräknats250 De med utgångspunkt från de tidigareper
fordonsskattema för lastbilar och bussar. Härtill kommer detunga
avgifter för trafikledning betalar sedanSJ trañkledningen förts tillsom
Banverket.
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principer för banavgifterFörslag till6.2.1 nya

ska bidra till uppfylla de trafikpolitiska målenBanavgiftema att samt
och samhällsekonomiskt effektivmiljövänlig, säkerstimulera en

trafikberoende kostnaderAvgifterna bör detågtrafik. externamotsvara
intemaliseradejämvägstrafiken inte t.ex.för är sättannatsom

bränslebeskattning och administrativa regleringar.genom
differentierade rörliga. fasta avgiftoch DenBanavgiftema bör vara

inte motiverad effektivitetsskälfinns idagför lok och är avvagnar som
bort.och bör därför tas

olikakonkurrensneutralaAvgifterna bör gentemotvara
detenkla tillämpa och konstrueras såbörtågoperatörer. De attattvara

för småskalig trafik, för matarbane-orimliga effekterinte blir t.ex.
trafiken.

effekterna jämvägstrafikenberäkna deförsöktVi har externaatt av
banavgiftema. beräkningarstorleken på Vårabedömaför äratt
ingående studier. Sådana analyser bördet behövspreliminära och mer

få ienligt vad vi har erfarit kommerBanverket,genomföras attsomav
förslag till banavgifter.lämnaregeringenuppdrag att nyaav

omfattningen banavgiftema börpåslutligt bestämmerNär manman
effekterna harvilken utsträckning detill iockså hänsyn externata

kapiteltrafikslag. framgår 10inom andra Somintemaliseraskunnat av
befrias från banavgifter.godstrafikenföreslårinnebär detta vi attatt

underhållför drift ochkostnaderTrafikberoende

driftkostnaderna för ochtrafikberoendedeberäkningarGällande av
drygtmkr år. Dettatill cirka 260dessaunderhåll motsvararperanger

kostnader för drift och underhåll.totalaBanverkets10 % av
högretrafikberoende bankostnadema kande änVi att varaanser

få ibanavgiftema. Banverket börunderlag förvad antas somsom nu
kostnaderhur dessaanalysera är.uppdrag närmare storaatt

fastbanfördelning viochtrafikledningKostnader för vara enanser
banavgiftema.i de rörligabör ingåkostnad intesom
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Utsläppskostnader

Vi har beräknat kostnaderna för avgasutsläpp och koldioxid från
dieseldrivna lok till knappt 100 mkr år. Avgasutsläppen börper
intemaliseras differentierad och körsträckeberoendegenom en
miljöavgift. Avgiften bör högre i tätbebyggt område pâänvara
landsbygd. Koldioxidutsläppen bör intemaliseras skatt dieselpågenom

används för jämvägsdrift idag utgår ingen sådan skatt.som
Biobaserade drivmedel som används ersättning för eller blandassom
med diesel bör skattebefriade under lång introduktionstid.vara en

Olyckskostnader

räknatVi har med 50 % kostnaderna för plankorsningsolyckoratt av
belastar järnvägen, jämfört med tidigare då kostnaderna belastade både
järnvägen och vägtrafiken fullt innebärDetta den olyckskostnadut. att

ska intemaliseras i banavgiftema blir lägre tidigare.änsom

Buller

Bullerstömingar och vibrationer borde i princip intemaliseras. Det är
dock beräkna de marginellasvårt kostnaderna för såväl bulleratt som
vibrationer. Vi har inte haft underlag för kunna bedöma dessaatt
kostnader. Banverket bör i uppdrag analysera dessa effekterattges

Effekterna bör intemaliseras likartat i allanärmare. sättett
trafikslag.

Intrång

Banutbyggnader medför ofta betydande intrång i ochnatur-
kulturmiljön. effekter behandlas iDessa investeringsplaneringen. Det

svårt bedöma intrångseffektema trafiken banan. Liksom förär att av
övriga trafikslag behövs det fortsatt utvecklingsarbete innan dessa
kostnader kan beräknas.

Trängsel

endast trafikföretag bedriver trafikOm och detta företag ocksåett
för infrastrukturen, det inte nödvändigt bestämmaär attsvarar en
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trängselkostnad. Trafikföretaget kommer själv intemaliseraatt
och prioritera trafiken rationelltträngselkostnaden utifrån denna

förutsättning.
flera olika trafikutövare för bådetrafik bedrivs persontrafikNär av

trängselkostnader i princip beräknasgodstrafik bör ochoch
Trängselavgiftema bör differentierade i bådeinternaliseras. tidvara

effektivare styrning trafikföretagensfåroch Då avrum. man en
banhållarens beslut investering ochtrafikeringsbeslut och om

underhåll.
haft underlag för kunna beräknaVi har emellertid inte att

jämvägssystemet. den ekonomiskaträngselkostnader i Inom
gjort vissa försök bestämmaforskningen har attman

utifrån betalningsvilja för olikaträngselkostnadema operatörernas
studera möjligheten intemaliseratåglägen. Banverket bör att

i banavgifterna.trängselkostnader

bedömningSammanfattande

underhållskostnadema har studeratstrafikberoende drift- ochdeInnan
banavgifteruttala sig hur högadet svårt ärnärmare är att somom

ungefärräknar med dessa kostnader 30 %motiverade. Om ärattman
underhållskostnadema ligger de sammanlagdatotala drift- ochdeav

för gods- och persontrafik ungefär nivåkostnadernaexterna samma
drygt mkr. inga kostnadertotala banavgifter på 700 Dådagens ärsom

inräknade. tabelloch trängsel Seför buller

mkr/årmarginalkostnaderJärnvägstrafikens totalaTabell 6.1

Totalkostnad RevideradKostnadsslag
totalkostnadberäknad enl

modellnuv.
260-600drift 260Slitage och

Trängselkostnader 0
96Utsläppskostnader 7

185 115Olyckskostnader
0Buller

Intrång 0 0
471-81 1452Totalt

trañkberoendeantagagande demkr innebär att600 ett om
driftunderhållskostnadema ungefär 30 % kostnaderna för ochmotsvarar av

underhåll banorav
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kunna beräkning hurFör banavgiftema börgöraatt storaen av vara
för intemalisera de effekterna krävs således detaljeradeatt externa mer
studier framför allt trafikberoende bankostnader, bullerkostnaderav
och trängselkostnader.

bestämmer banavgiftemaNär det dessutom, viärman som nyss
nödvändigt hänsyn till i vilken utsträckning desagt, att ta externa

effekterna kan intemaliseras i andra transportslag. dettaAv skäl
föreslår vi godstrafiken befrias från banavgifter. frågaDennaatt
behandlas i kapitel 10.

Finansiering jämvägstransporter6.3 ochav
infrastruktur

och järnvägstrafik finansierasJärnvägstransporter idag genom
färdavgifter och fraktpriser statlig och kommunalsamt genom
subventionering trafik.av

köper trafikStaten för omkringSJ 400 mkr/år ochav
trafikhuvudmännen upphandlar trafik för omkring 1,8 mdkr/år. SJ
Persontrafiks hela omsättning cirka 6 mdkr, inklusive egentrafiken.är

bidrar avtal med trafikhuvudmännenStaten med 200 mkr/årgenom
till trafik utmed länsbanoma. detta cirkaAv går 125 mkr till tågtrafik
och till busstrafik.resten

Godstrafik järnväg stödjs till liten del indirekt genom
transportstödet till Norrland.

följandeVi kommer i det föreslå hur stöd till ochatt statens person-
godstrafik kan utformas.på järnväg

Banverkets utgifter för banhållning ökade under perioden 1990-
mdkr,1995 från mdkr till 12,8 medan kostnaderna för drift och5,0

underhåll endast varierade mellan och2,0 2,5 mdkr. kostnaderDessa är
anslagsfinansierade.

kapitel redovisar förslag till principer finansiering4 förI ett av
fasta kostnader. infrastruktur ska enligt vårt förslagJärnvägens

finansieras med allmännahuvudsakligen skattemedel. visst inslagEtt
brukarfinansiering eftersträvas dock. dettaExempel ärav

Arlandabanans utbyggnad, Citytunneln i Malmö och Botniabanan.
s.k. kapillära finansierasbannätet idag statliga bidrag. ViDet utan

i det följande förslagkommer till statligt stöd tillatt presentera
banhållning det kapillära bannätet. detta bannätpå I krävs dock ett stort
inslag medfinansiering från brukarna.av
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organisation6.4 J ämvägens

frågor:vi följandeavsnitt behandlardettaI

banhållare och trafikoperatöreransvarsfördelningen mellanSka0
förändras

konkurrensen inom järnvägen och medutsträckning skavilkenI0
transportslag reglerasandra

organiserasska SJHur0
persontågstrañkeninterregionala och regionaladenskaHur

samordnasorganiseras och
organiserasgodstrañkenskaHur

fördelasför infrastrukturenskaHur ansvaret0

banhållare ochmellanAnsvarsfördelning6.4.1

trafikoperatörer

idelades dåvarande SJtrañkpolitiska beslutårsoch med 198.8I ettupp
och affärsverk medinfrastrukturenförbanverk med ett ansvaransvar

likvärdigajärnvägenAvsiktenför trafiken. att gevar
det gällermed vägtrafikenkonkurrensförhållanden sättnär attstatens

menadeunderhåll infrastrukturen. SJochinvesteringarbehandla attav
och sådantbaninvesteringarmöjlighet förräntahadeinte att ettattman

konkurrenskraftdåligjärvägenföretagsekonomiskt gav.ansvar
vägtrafiken.gentemot

jämvägsinvesteringar, ifastbeslutet slogstrafikpolitiskadetI att
utifrånskulle planerasväginvesteringar,medlikhet

banavgifter förbetalaTrafiken skullesamhällsekonomiska grunder. att
utnyttjande järnvägen.effektivtsamhällsekonomisktmot ettstyra av

Statskontoret uppdelningenviSom ansvaretattsagt avansernyss
konkurrenskraft. Flerajärnvägenstrafik har stärktochför banor

effektivitetsskäl förfört framemellertid ocksåharekonomer en
önskemåletekonomer inteorganisation.sammanhållen Dessa attanser

relevantoch järnvägarmellanlikabehandling är ettvägarom
samhällsekonomisk effektivitet ärekonomiskt Kravetargument.

finansiering.organisation ochvaletöverordnat och bör ävenstyra av
investeringarvid offentligakanfelinvesteringarförRisken störrevara

vidsamhällsekonomiska kalkylerpåsig änbaserarsom
riskvilligtförutsättermotiverade investeringarföretagsekonomiskt som

kapital.
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Reglerna inom banverksamhetEU ska tydligtattanger separeras
från trafikverksamheten, det finns inget krav detpå måste skeattmen

myndigheter, verk eller företag.separatagenom
bedömning nuvarandeVår modell med uppdelning mellanär att

banhållning och trafik fungerar relativt väl och bör behållas. finnsDet
del problem lösas.dock måsteen som
sådant problem hur skaEtt kunna säkerställaär man

konkurrensneutralitet mellan och andra trafikoperatörerSJ SJnär
fastigheterförfogar spår, bangårdar, och stationer ska kunnaöver som

utnyttjas andra har regionaltågstrafikenSJ. T.ex. betydligt fleränav
egentrafik och det viktigt trafikhuvudmännenSJresenärer än är att:s

Åkan välja andra likvärdiga villkor med SJ andraoperatörer som ges .
sidan SJ idag den helt dominerandeär operatören
trafikhuvudmännen. långsiktigt effektivFör trafik äratt garantera en

preciseraddet nödvändigt gränsdragning mellangöraatt en mer
banhållning och trafik. sådan bör Banverket iEn översyn göras av
samråd med SJ

.
denna beakta bangårdarVid måste såvälöversyn attman som

andra fastigheter kan viktigstationer och strategisk förvara en resurs
Stordrifts- ochtrafikföretag. samordningsfördelar bör tillmätasSJ som

vikt vid översynen.stor
viktigt utveckla samarbetsfonnema mellan Banverket ochDet är att

trafikoperatörema, speciellt med avseende på trafikupplägg och
trafikkalkyler samband med de samhällsekonomiskai kalkylema för

reinvesteringar och underhåll. förutsättning: förinvesteringar, En att
samarbete ska fungera information relevant fördetta är äratt som

investeringsbesluten tillgänglig för Banverket och andragörs
i analysprocessenmyndigheter deltar i samband medsom

investeringarna.
följande:Sammanfattningsvis föreslår vi således

jämvägssektom i banhållning och trafik behålls.Uppdelningen0 av
bör få i uppdrag utreda hurBanverket mellangränsenatt

banhållning och trafik kan preciseras. Därvid bör stordrifts- och
trafiken tillmätassamordningsfördelar i vikt.stor

Trafikföretagen bör åläggas lämna den information trafikenatt0 om
för analysen banhållningens investeringarbehövs och‘avsom

underhåll.



Järnvägstrafiken170 SOU 1997:35

Konkurrens inom järnvägen6.4.2

Erfarenheter från olika verksamheter harmånga visat organisationeratt
för konkurrens, verklig eller potentiell, har bättreutsättssom en

produktivitetsutveckling organisationer inteän ärsom
konkurrensutsatta.

drivkrafterKonkurrensen skapar verksamheten i alla deatt anpassa
tillgängliga fördimensioner organisationen. konkurrensen iOmärsom

hela verksamheten fripersontrafiken gäller konkurrens om
kommer drivkrafternatrafikanterna och transporterna gälla såvälatt

trafikens utformning och prissättning trafikproduktionen. Omsom
konkurrensen begränsas till gälla produktionen givnaatt av

upphandling trafik skapas drivkrafter förtrafiktjänster bättreav
produktion.

möjligheter skapa drivkrafter förfinns positivDet att en
produktivitetsutveckling också i inte konkurrensutsatten

kan lösas liknandemonopolverksamhet. påDetta sätt styrsom man
mål- ochoffentlig förvaltning, dvs. resultatstyming.genom

persontrafikeninomKonkurrens

utvecklingpositiv persontrafiken järnvägfå långsiktigt påFör att aven
förnödvändigt skapa starka drivkrafter produktivitets-detär att

Konkurrensutsättning medelutveckling och kundanpassning. är ett att
detta. Mål- och resultatstymingåstadkomma är ett annat.

stordriftsfördelama inom järnvägen vi detgrundPå ärattav anser
fri konkurrens på spåren. bör det finnasolämpligt med Däremot

upphandling interregional och regional tågtrafik.konkurrens vid av
persontrafiken bedrivs offentligtdelarDe närmastsom somav

målarbeta med klara och resultatkrav, förmonopol måste som
för verksamheten utvecklas iledningen innebär reellt attett ansvar

inom innebär fullständigtlinje med målen. Reglerna EU att ett
Internationell persontrafik tillträdemonopol inte tillåtet. måsteär ges

till spåren.
järnvägstrafik bedrivs under monopolliknandeDen som

fortsättningsvis, föroch kommerförhållanden ävenär, att utsattvara
trafikslag, dvs. flyg, bil och buss. dettakonkurrens från andra För att

effektiv fördelning trafikslagen måsteska leda till resenäreraven
intemaliseras i utsträckningeffekterna från trafiken ide externa samma

trafikslag.alla
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det följandeI vi förslag till hur persontrafikenpresenterar på
järnväg bör organiseras med beaktande stordriftsfördelar och kravav

konkurrens.på

Konkurrens inom godstrafiken

Järnvägens godstransporter för konkurrensär frånutsatta
transportlösningar utnyttjar andra kombinationer transportsätt.som av

internationellaDen industri konkurrerar med den svenska, strävarsom
efter använda de kostnadseffektiva transportlösningama.att mest Den
enda möjliga basen för långsiktigt ekonomiskt bärkraftig utvecklingen

godstransportema järnväg därför jämvägssystemet förmårär attav
erbjuda transportlösningar konkurrenskraftiga tillär pris ochsom
kvalitet.

godstrafikFör jämvägsnätet gäller idag fri konkurrens, men
befintlig godstrafik på har företräde till de tåglägen den idagstomnätet
disponerar. förenligtDetta med reglerna inomär EU.

Med anledning den betydelse starkt förändringstryckstora ettav
och förändringsbenägenhet har för den långsiktiga uthålligheten av
godstransportverksamheten på järnväg, bör några nya
konkurrensbegränsningar införasinte för godstrafiken.

regler,Dagens behålla dagensoperatörerna rätt attsom ger
tåglägen, har enligt vår mening inte så betydelse eftersomstor
kundernas krav på godstrafik tidtabeller och tåglägen ständigtgör att
måste förändras.

Vi det inte behövs något skydd för befintligaattanser
godstrafikutövare och just aktuella tåglägen. kan dessutomDetnu
innebära effektivitet i bansystemet. Godstrafiken börsämre därför
avregleras på hela bannätet.

Godstransporterna på järnväg och bör förär, utsattavara,
konkurrens från de andra transportslagen, dvs. i första hand lastbil och
sjöfart. För konkurrensen ska fungera på samhällsekonomisktatt ett
effektivt bör de effekterna intemaliseras i ungefärsätt externa samma
utsträckning för alla transportslag.

6.4.3 SJ organisation:s

SJ statligt affärsverk för transportmarknadenär kanett tryggaatt att
erbjudas högkvalitativ och miljövänlig järnvägstrafik på de marknader
där jdrnvéigstrafik kan konkurrera med andra transportmedel prop.
87/88:50. bakgrund järnvägensMot utveckling efter detav
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SJanledningfinns detbeslutet övervägatrafikpolitiska att :som
förändras.organisation behöver

förstorlek bedömsharkonstaterat SJharVi att varasomennyss
såvälstordriftsfördelama inomutnyttjafullt kunnaförliten utatt

uppdraggjortsanalyser,Vissagodstrafiken. avsomperson- som
företagutbud på flerauppdelning SJtyder också påSIKA, att av :sen

förkostnaderstordriftsfördelar, dvs. till högreförloradetillskulle leda
totaltverksamheten sett.

uppdelning SJ:sutifrån styrdtankenavvisadärförVi vill aven
uppdelning SJeventuell inreflera enheter. Enpersontrafik i av :s

för ledning.intern fråga SJbörskilda enheterpersontrafik i :svara en
finnsdetdäremot tveksamtdetovannämnda analyserEnligt är om

Vissa studiergodstrafik.ochmellansamproduktionsfördelar person-
kundekostnadernade totaladvs.förhållandet,omvändadettyder på att

organisation.bedrevs igodstrafik inteochsänkas sammaperson-om
persontrafiken börochgodstrafikendärförVi att separerasanser

påverkas mindreskalfördelama inom SJMotivetvarandra.från är att
produktionstekniken förochuppdelningsådan attenav

tekniken förfrånskildalltmerblirgodstransporttjänster
heltdessutomoch stationslägenKundgrupper ärpersontransporter.
ochgodstransportergenomförd separeringfulltavskilda. Genom aven
ochprioriteringsbeslutkundorientering,blirpersontrafik

förmöjligtblir dessutomtydligare. Det attstatenkostnadsansvar
det gällerskildaverksamheterna när t.ex.de två sättbehandla

avgiftspolitik.ochsubventioner
associationsformtill vilkenställningförunderlaginteVi har att ta

fråga måsteunder. Dennaorganiserasverksamheterna skade separata
uppmärksammadärvidbörutredning. Mansärskildtillhänskjutas en

delarhela ellerägandebreddattillmöjligheterna ett avav
förförtroendetkunde ökaägandebreddatgodstrafikrörelsen. Ett

lastbilstransporterbidra tilldärmedochtransporttjänster attjärnvägens
till järnväg.förs över

regionalainterregionala och6.4.4 Den person-
organisationtrafikens

förtrafiklinjerföreträdesrätt påpersontrafik fårföreslår SJVi att
lönsamt.företagsekonomisktbedrivaskantågtrafikinterregional som

kompletteraslinjernalönsammaföretagsekonomiskt ettDe av
medsamarbeteiupphandlas.nationellt basnät statenavsom

tågtrafikregionalupphandlarTrafikhuvudmännentrafikhuvudmännen.
nationella basnätet. Detdetupphandlingenkanwmedverka ioch av
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flygtrafik.buss, båt och Detockså beståkannationella basnätet av
fastställer infrastruktur-samtidigtregeringenfastställs som manav

riksdag möjlighetochfår regeringDärigenom vägaplanerna. att
trafrkåtgärder.infrastrukturåtgärder mot

linjenätföretagsekonomisk lönsamtAffársbanenätet ett-

företagsekonomiskt lönsamtpåföreträdesrättfårföreslår SJVi ettatt
trafikutbud,avgörande förhaalltsåböraffärsbanenät. SJ ett ansvar
förfinns flera motiv detta.utveckling.långsiktig Detochprissättning

kostnadsförhållanden sådanaochproduktions- är attJämvägens en
samhällsekonomiskminskadleda tillriskerarspårenkonkurrens attom

Vi ocksåstordriftsfördelar.minskadegrundbl.a. påeffektivitet, trorav
monopol med tidenuppståpraktiken skulledet irisken ettär attstoratt

skulle bli höga.för dennakostnadernaigen och att process
missbrukar sinrisk förliten SJdetmeningEnligt vår attär

eftersom detjämvägstrafiken,lönsammanationellai denföreträdesrätt
andra trafikslag.frånkonkurrensstarkfinns en

förändring ochdrivkrafter förtillräckligasäkerställaFör att
klar mål-ocksåaffärsbanenätet krävsiverksamhetenutveckling enav

för börSJverksamheten. Företrädesrättenförincitamentsstrukturoch
regeringenfråga förfrån Detmed vissa kravförenat ärstaten. envara

börVi inteställa på SJönskarde kravformulera attatt mananserman .
bör SJtrafiken affärsbanenätet. Detpådetaljerade krav påställa :svara

ochutformaavkastningskravinom detuppgift statenatt angersom
konkurrenskraftigttrafikendriva sätt.ett

fastställa affársbane-frånefter förslag SJ,också,börRegeringen
vilka linjertillVi inte ställningpå.företrädesrättfårSJ tarnätet som

följande linjer:sigkandetta Detbör ingå i röranät. t.ex. omsom

Stockholm-Göteborg
Stockholm-Malmö
Stockholm-Sundsvall
Stockholm-Borlänge
Stockholm-Karlstad
Göteborg-Malmö

skatrafikaffärsnätstrañk och denSamordningen SJ somav :s
förstaplaneringsprocess. Ikompliceradbasnätetupphandlas ettär en

företrädesrätten. Vivad ingår ipreciseranödvändigtdet attärsteg som
skatrafiklinjen. Detgälla banan,skaföreträdesrätteninte utanattanser
harlinje SJdelar dentrafikeraför andramöjligtdock att somavvara
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företrädesrätt på. Exempelvis ska det möjligt köraattvara
interregionala och regionala tåg fier stationer SJstannar änsom :s
tåg. Om väljerSJ låta affärsbanenätets linjert.ex. enbart innehållaatt
dagtåg bör andra möjlighet köraoperatörer nattåg påattges
kommersiella villkor.

fjärrtågSJ:s bör också kunna utnyttjas för interregionalt och
regionalt resande. Vid och trafikhuvudmännens upphandlingstatens av
interregional trafik, beskrivs i det följande, måste det finnassom en

samordning mellan SJ:s egentrafik ochnära övrig interregional samt
regional trafik. har bådeHär SJ, upphandlare ochstatens
trafikhuvudmännen ett stort ansvar.

företrädesrättSJ således inte absolut. Enligtär EG-s regler får inte:s
internationell persontrafik Det nationellastängas basnätet ska,ute.
enligt vår mening, få innehålla trafik kompletterar affársbanenätetsom
och går på sträckor. Statens upphandlare basnätet ska tasom samma av
hänsyn till SJ fjärrtrafik, SJ kan inte bestämma villkorenensamt:s men
för samordningen de båda linjenäten. praktikenI kommer SJav
troligen driva del trafiken i basnätet också.att storen av

Ett nationellt basnät

Affärsbanenätet kompletteras nationellt basnät. Syftet med dettaettav
basnät upprätthålla tillfredsställandeär interregionalatt en
transportförsörjning med god tillgänglighet och bidra till positivatt en
regional utveckling. ska innehållaBasnätet samhällsekonomiskt och
regionalpolitiskt motiverad interregional trafik. Exempelvis har
nattågstrafiken betydelse, inte minst för dem inte kan ellerstoren som
vill flyga. basnätet ska dessutomI ingå samtrafiklösningar mellan
interregional och regional trafik. Trafikhuvudmännens vilja betalaatt
för samtrafiklösningar ska således in det nationella basnätetvägas när
utformas.

Nuvarande uppdelning mellan interregional och regional trafik kan
behöva förändras bl.a. till följd regionala samverkans-av nya
organisationer. frågaDenna måste klaras i det kommande arbetetut
med utforma basnätet. Det viktigt delasatt är att ansvaret ettupp
sådant rationella trafiklösningar inte förhindras.sätt att

rikstrafikombudEtt för tillsammans medutses att
trafikhuvudmännen i länen, Banverket och utformaSJ det nationella
basnätet. Rikstrafikombudet också för den statligasvarar
upphandlingen trafik.av

viSom har ska interregionala och regionala tåg kunnasagtnyss
trafikera sträckor trafikeras SJ affärsbanelinjer. Detsamma som av :s



Järnvägstrafiken 1751997:35SOU

rikstrafikombudet samordna trafikenuppgift förviktigbör attvara en
de sträckor trafikeras SJdelarallasådant sätt attett :ssom avav

trafikstandard.tillfredsställandefåraffarsbanelinjer en
förunderlätta samtrafikocksåRikstrafikombudet ska ettgenom

och verka för detoch biljettsystemöverskådligt attresenärerna taxe-
prissättning.samhällsekonomiskt effektivfårnationella basnätet en

Rikstrafikombudetkonkurrens.upphandlas ibasnätetTrafiken
busstrafiklångvägaupphandling flyg ochocksåkan överväga omav

dettasamhällsekonomiska skäl. principImotiverat ärdet är sammaav
samordnaslångt möjligtUpphandlingen bör sågäller idag.regler som

upphandling.trafikhuvudmännensmed
ochföreträdesrätt till deningenfår således statenSJ av

sin företrädesrätttågtrafiken. Genomupphandladetrafikhuvudmännen
konkurrensfördelar. Dettadockfåraffärsbanenätetpå storaman

del trafiken ibedrivafårleda till SJsannoliktkommer storattatt aven
basnätet.

friståendetrafikverkenfrånbörRikstrafikombudet vara en
Banverketsuppgiften kan falla inomVi harorganisation. övervägt om

förskäl talartvåjämvägstrafik, viför attsektorsansvar attansermen
Dels börBanverket.fristående frånbörrikstrafikombudet vara

bussflyg och långvägasådantbreddas påupphandlingen ävensätt att
järnvägsupphandling.tillalternativellerkomplementanalyseras som

otydlighet:skapakanrollerfå fleraBanverketskulleDels som
trafikledning ochföransvarignationellt basnät,trafikansvarig för ett

infrastrukturen.föransvarigbanutrymmefördelning samtav
bådebehövsnationella basnätetdetutformakunnaFör att

inteanalyser. Viregionalpolitiskasamhällsekonomiska och attanser
organisation.rikstrafikombudets Maninomläggasbörsådana resurser

myndigheterna,finns inomden kompetensutnyttjaiställetbör som
och SIKA.Banverkethanddvs. i första

organisation med smålitenbör såledesRikstrafikombudet vara en
den statligtsamordnaHuvuduppgiftenutredningsresurser. är attegna

trafikhuvudmännensochaffärsbanenätmedtrafiken SJupphandlade :s
trafik.

med revideringamasambandibörnationella basnätet överDet ses
bättreDärmed fårfjärde år.dvs.infrastrukturplanema, vart manav

infrastrukturåtgärdersamordna planertidigareförutsättningar än att
trafikplaneringen.med

nationella basnätetdetinriktningenbör beslutaRiksdagen avom
infrastruktur-inriktningenbeslutarsamtidigt avommansom

medsambandregeringen ifastställasbör attplaneringen. Basnätet av
börRegeringentransportplanema.ochinfrastruktur-fastställerman

de fastställdaochfaställda basnätetdetriksdageninformera om
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infrastrukturplanema. Genom den samordnade besluts- och
planeringsprocessen blir det möjligt prioritera mellan åtgärder iatt
infrastrukturen och trafikåtgärder. Denna möjlighet saknas i praktiken
idag.

För närvarande införs ordning för planering regionalen ny av
infrastruktur. innehållerDen bl.a. länsövergripande samarbete i s.k.ett
regionberedningsgrupper. lämpligtDet trafikhuvudmännenär deltaratt
aktivt i detta samarbete för diskutera och utforma storregionalaatt
trafiklösningar. Sådana lösningar kan underlag för såvälettvara
infrastrukturplaneringen för trafikhuvudmännens överläggningarsom
med rikstrafikombudet det nationella basnätet. Därigen skapasom
också på regional nivå förutsättningar för bättre samordning mellanen
planeringen infrastruktur och trafik.av

förDet närvarande svårt bedöma omfattningenär detatt av
nationella basnätet och i vilken utsträckning trafikhuvudmännen
kommer bidra till den interregionala trafiken.att

Vi har försökt bedöma behovet statligt köpatt av av
företagsekonomiskt olönsam järnvägstrafik. Analyser SIKA visarav

nuvarande linjer med lågt resande går med kalkylmässigtatt ett
underskott ungefär 620 mkr år. Staten köper i dag trafik förper
cirka mkr,400 inklusive nattågstrafik på Norrland för cirkaövre

mkr. Trafikhuvudmännen120 i länen bidrar dessutom med cirka 175
mkr för olika samarbetslösningar.

Vid konkurrensutsatt upphandling skulle möjligen kunnaen man
räkna med viss produktivitetsvinst, den sannolikt liten.ären men

Om skulle köpa ungefär trafik i dag kostar detman samma som
således omkring mkr, förutsatt600 trafikhuvudmännen bidrar iatt

storleksordning Det emellertid inte givet detär ärattsamma som nu.
just dagens trafikutbud det bäst tillgodoser måletärsom som om
tillgänglighet och regional utveckling.

trafikhuvudmännensUtöver köp trafik i de nämndaav nyss
interregionala linjerna på mkr175 upphandlar de regional
jämvägstrafik förSJ sammanlagt omkring 1,6 mdkr. Genom avtalav
mellan och trafikhuvudmännen bidrar med mkr200 i stödstaten staten
till trafiken utmed länsbanoma. dettaAv går cirka mkr75 till
busstrafik och mkr125 till tågtrafik.

börDet rikstrafikombudets uppgift tillsammans medattvara
trafikhuvudmännen, Banverket, SJ och eventuellt andra intressenter
utarbeta underlag för bedöma behovet statliga anslag föratt av
upphandling det nationella basnätet. Utgångspunkten börav vara
700 mkr år, vilket den krävs för upphandlaär attper summa som
ungefär trafik i dag plus det belopp går till densamma som som
regionala tågtrafiken länsbanoma. innebärDet vi föreslåratt att man
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mkr används för köpanvänder de cirka 400 trafik i dag ochsom av
utökar anslaget med 300 mkr. Samtidigt föreslår vi avtalen medatt

förlängstrafikhuvudmännen inte automatiskt avtalstiden löper årnär ut
och i fall år 2003. 200 mkr kan därmed täcka2000 Dessa tvåett

utökade anslagen tilltredjedelar de upphandling interregionalavav
trafik. Behovet särskilda insatser för den regionala tågtrafiken fårav

Vi förutsätter rikstrafikombudetsinför avtalstidens utgång.prövas att
upphandling trafik sker i samråd med trafikhuvudmännen. viktStorav

upphandla trafik både regionala ochska läggas på att som gagnar
interregionala behov.

olika strategier för subventionerahar analyseratSIKA att
jämvägstrafik. särskiltföretagsekonomiskt olönsam SIKA har också

nattågstrafiken. analyser kommer utvecklas vidareanalyserat Dessa att
underlag för rikstrafikombudets kommande arbete.och kan utgöra ett

nattågstrañken spelar viktig roll, inte minst för demVi att enanser
utnyttja flyget.olika skäl inte kansom av

regionalpolitiska bedömningarsamhällsekonomiska ochFortsatta
nationella kommerhur bidrag till det basnätetfår avgöra attstatens

utvecklas.

tågtrafikenDen regionala

itrañkhuvudmännenoch landstingKommuner ansvarar genom
ingenregionala tågtrafiken. Vi föreslårrespektive län för den

positiva utveckling den regionalaförändring detta. Den somav
håll i landet bör ytterligare kunnatågtrafiken har haft på många

samordning ochde förbättrade möjligheter tillförstärkas genom
dedet föreslagna rikstrafikombudet ocherhållssamverkan genomsom

denne får förfoga över.somresurser
mellanföreslagna samordnade upphandlingenockså denVi atttror

trafikhuvudmännen på sikt kan öka intressetrikstrafikombudet och
förbättrajämvägsföretag och därmedfrån konkurrerandetill SJ

konkurrensen.
kostnaderna försammanhang de högaproblem i dettaEtt är

Trafikhuvudmännen har redovisat starkt ökatrullande materiel. ett
mångafordonsparken från omkring årbehov byta 2005. Föratt utav

finansiera kostnaderna förtrañkhuvudmän kan det svårt attvara nya
till statsbidrag fördärför möjligheternatågfordon. Vi har övervägt ett

diskuteratsmöjlighet tidigare hartågfordon. En är attannan som
form vagnpool.inrätta någon av

effektiv lösning med s.k.svårt hittaVi det är attatt enanser
kräver skilda fordon ochOlika trafiklösningarvagnpooler.
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trafikhuvudmännen har ofta vitt skilda önskemål fordonen. Fordon
kan också strategisk i trafrkföretag, så det inteärvara en resurs
självklart trafikhuvudmännen ska förfoga fordonen.att Somöver
jämförelse kan vi inte rikstrafrkombudetnämnas skaatt attanser
förfoga fordonen i det nationellaöver basnätet. Det bör
trafikoperatörema göra.

statsbidragEtt till fordon innebär ägandet elleratt överstyrman
förfogandet fordon till trafikhuvudmännen, det kundeävenav om vara
effektivt trafikoperatörema förfogade dessa. haratt Det ocksåöver
blivit allt vanligare med olika tekniker leasa fordon. Med tanke påatt

de statliga anslagen till regionala trafrkanläggningaratt dessutom är
begränsade vill vi inte föreslå statsbidrag till tågfordon. Införnu nya

planeringsomgång for åren 2002-2011 kannästa det dock bli aktuellt
frågan statsbidrag på eftersomprövaatt antalnytt, ett stortom

regionaltåg behöver bytas under den perioden.ut

6.4.5 Godstrafikens organisation

Godstrafiken på det svenska jämvägsnätet kan struktureras utifrån ett
marknadsperspektiv eller produktionsperspektiv. Settett ettur
produktionsperspektiv kan godstrafiken järnväg delas in i följande
delar:

vagnslastsystemet
kombitrafiken delvis integrerad i vagnslastsystemet; hanteringen

lastenheterna den särskiljande delen i produktionssystemetärav
till vagnslast- och kombitrafikenmatarsystem0

malmtrafiken
direkttåg dörr till dörr utan rangering

Styckegodstrafiken avvecklad i Sverige sedanär många år. Den
minsta hanteringsenheten vagnslast. Gods lastatär iären som
container eller på växelflak egentligen bara speciellutgör varianten av
vagnslast.

Små volymer kan inte till konkurrenskraftigatransporteras
kostnader i vagnslastsystemet. berorDet på den minstaatt
hanteringsenheten vagnslasten minst 20 ton,är stor att- —
kostnaderna for framdragning till vagnslastsystemetsav vagnar
taxepunkter ofta höga och kostnaderna för vagnhanteringenär falleratt
starkt med ökande antal sändning. Direkttåg från dörr tillvagnar per
dörr kan bara komma ifråga för mycket och flödenstora tunga
eftersom effektiv godstågslängd omfattar minst 30en vagnar.
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Stordriftsfördelama inom vagnslastsystemet betydande. Merär än
riksomfattande kanvagnslastsystem därför inte bedömasett vara

företagsekonomiskt lönsamt i Sverige. Enskilda systemtåg kan dock
drivas andra operatörer.av

stordriftsfördelar det kommer naturligt förDessa gör att att ettvara
svenskt vagnslastföretag försöka utnyttja den volym ochävenatt
potential finns i kombitrafiken järnväg.som

den svenska industriproduktionensandel volym och dessEn stor av
kommer under överskådlig tid beståinsatsvaror produkteratt av som

beskaffenhet, produktions-,med hänsyn till anskaffnings- och
avsättningsförhållanden väl lämpade för jämvägstransporter.är

effektivaMöjligheten dra godstransporter på järnväg äratt nytta av en
sikt för detviktig faktor på kort och lång svenska näringslivets

konkurrensförmåga.
effektivt vagnslastsystem bör med hänsyn tilldrivetEtt systemets

mycket konkurrenskraftigt de flestaskalfördelar kunna motvara
vi vi därför inte det behövsSom någrasagt attutmanare. nyss anser

regler inom den långväga godstraflkenkonkurrenshämmande på
järnväg.

detfinns antal matarpunkter till nationellaDet ett stort
småskaliga matarbanetrafiken till dessavagnslastsystemet. Den

relativt vilket beror på järnvägen har höga fastapunkter kostsam,är att
kostnader.

kombitrafikens terminaler sker ofta med lastbil.Matningen till
och hanteringsutrustning kranar ochKostnaderna för terminaler t.ex.

truckar kan höga.vara
problem förMatartrafiken i första hand vagnslastsystemet,är ett

vagnslastföretagetfinns starka skäl för det nationellavilket detgör att
problem. kan antingen ske i regilösa matartrafikens Detattatt egen

samarbeten med privata matarbanebolag.eller olika slag Enavgenom
skulle kunna leda till ineffektivitet i detmatarbanetrafikenreglering av

bör därför inte finnas någrasamlade vagnslastsystemet. Det
för järnvägens matartrafikkonkurrensbegränsningar

förslag till stödja godstrafikenkapitel vi på10I ett attpresenterar
konkurrensskäl och näringspolitiska skäljärnväg. Motivet detär att av
lastbilstrañkens effekter fulltmöjligt intemaliserainte är externa ut.att

kombitrafiken.skäl föreslår vi stöd tillAv ettsamma
förslag till statligt stöd till det kapilläradet följande lämnar viI ett

järnvägdel matartrafiken på går.bannätet, där en av
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för järnvägens6.4.6 Ansvaret infrastruktur

statliga bannät sköts BanverketDet uppdelat i stombanorärsom av
och länsjämvägar. Drift och underhåll bekostas Banverket.av
Investeringar i stombanor finansieras det nationella anslaget förgenom
stomjämvägar och investeringar i länsjämvägar det tidigaregenom
LTA-anslaget och anslaget till regionala infrastruktur-numera
anläggningar.

har trafikeringsrätten förSJ persontrafik stombanorna och
trafikhuvudmännen för persontrafik på länsjämvägama.
Trafikhuvudmännen får också trafikera i det länetstomnätet samtegna
i angränsande län syftet utveckla trafiken i det länet.är attom egna

s.k. kapillära bannätet bekostas helt banägama.Det av

Uppdelningen stomjärnvägar-länsjärnvägar

uppdelningen tillkom huvudsakligennuvarande två skäl. DelsDen av
trafikhuvudmännenblev det möjligt för den regionalaatt ge ansvar

tågtrafiken och knyta detta till jämvägsnät. Dels kundeavgränsatett
dela för planeringenenkelt investeringar iansvaretman upp av

järnvägens infrastruktur. fick för väl avgränsadeLänen ansvar
regionala banor, medan Banverket fick planeringsansvaret för ett
nationellt bannät.

Förutsättningarna har förändrats efter det denna indelningatt
beslutades.

Trafikhuvudmännen har trafikeringsrätt påävennumera
och den tågtrafikenstombanorna regionala utvecklas just påmestsom

dessa Länsjämvägama har relativtbanor. minskat i betydelse försett
den regionala tågtrafiken.

föreslagitVi har SJ ska företrädesrätt påatt ettnyss ges
affärsbanenät. företrädesrätt knyts dock inte till banan tillDenna utan
vissa linjer.

godstrafiken bör det inte finnasFör några begränsningar i
trafikeringsrätten på någon del bannät.statensav

behövs således inte längre någon uppdelningDet i stomjämvägar
och länsjämvägar för definiera trafikeringsrätten till banorna.att
Behövs då uppdelning för fördela föratt ansvareten
investeringsplaneringen

ökade regionala tågtrafiken har medförtDen stomnätet att
för regional transportinfrastrukturanslaget kan användas tillnumera
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åtgärderna ligger påtågtrafikenregionalaför denåtgärder oavsett om
Även jämvägsnätetuppdelningenlänsjämvägar.ellerstombanor avom

förplaneringsansvaretregionerna kunnaskulle såledesfanns tainte
åtgärder för denföroch Banverkettrafikenregionalaför denåtgärder

interregionala trafiken.
matarbanorbetydelsefull funktionharlänsjämvägarMånga somen

leda tillgodstrafiken kanDengodstrafikentill stomnätet. tunga
Medlänsbanoma.reinvesteringar påochinvesteringarbehov av

ochregionenplanerasåtgärdersådanaskadagens system av
stombanoruppdelning ianslagen. Utanregionaladeviafinansieras en

medochliggerplaneringsansvaretoklartblir detlänsbanoroch varmer
godstrafiken påEftersomfinansieras.skaåtgärdernaanslagvilket

vi detinternationell, prägelellernationell,klartharjärnväg anseren
nationella anslagen. Idebelastargodstrafikenåtgärder förmotiverat att

åtgärdergenomföraintressenregionalastarkafinnsfall det attde som
möjligtdockdetbörnationella planen atti deninte inryms vara

välilösasfrågor bör kunnaSådanaanslagen.regionaladeanvända en
planeringsprocess.utvecklad

uppdelningnuvarandesåledesföreslår viSammanfattningsvis att av
Banverket börupphör.länsjämvägarochstomjämvägarijämvägsnätet
undvikerPå dettajämvägsnätet.statliga sätthela detförfå manansvar

definierasreinvesteringarunderhåll ochmedproblemdagensockså att
behandlas påAlla järnvägarlänsbanor. ettochstombanorförolika

SJbedömningarsamhällsekonomiska samtochlikartat :s,sätt
fårtrafikengagemangrikstrafikombudetsochtrafikhuvudmännens

satsas.avgöra resurservar
finansieringsgraden.statligadenförändring iföreslår ingenVi

planernaregionaladenationellasåväl deniJärnvägsåtgärder som
%normalt till 100 staten.bekostas av

bannätetkapilläraDet

ägandetfråganaktualiserathargodstrafikenAvregleringen avomav
banorDessaavsnitt 6.1.1.definitionFörkapillära bannätet.det se

mångaPåtrafikoperatörer.företag ärdelvis ävenadministreras somav
andralokaliseringsådanmedoch växlar atttill spårplatser SJ ägareär

målpunkter.och Detsinaför nådem start-måste attoperatörer passera
förformerhittanödvändigt garanteraattblidärför attkan en

kapilläradettill delarför flerakonkurrensneutral tillgång operatörer av
regler.sådanautarbetatredanharSJnätet.

bärasvåraunderhåll oftaochreinvesteringar attärförKostnaden
relativt högatillkommerDessutomkapilläradet nätet.nyttjamaför av
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kostnader för inspektion växlar ansluter till Banverketsm.m. av som
spår. totala kostnadernaDe för underhåll uppgår idag till cirkam.m.

mkr70 år. finns dockDet eftersatt underhållsbehov.ettper
Banverket kan idag bandelar begäröver detta. Vita ägarenom

Banverket bör få möjlighet och skyldighetatt på iniativatt egetanser
de viktigaste delarna det kapilläraöverta Banverket bör få inätet.av

uppdrag utreda vilka delar det kapillära bör förasatt nätet överav som
till Banverket för säkerställa konkurrensneutralitetatt och
samhällsekonomisk effektivitet. Kostnaderna för underhåll och
förutsägbara reinvesteringar, finansieringssätt villkor församt
utnyttjandet olika delar det kapillära bör preciserasnätetav av av
Banverket i detta uppdrag.

Till vissa andra delar det kapillära bannätet, och till anslutandeav
växlar, bör statsbidrag kunna på motsvarande sker försättges som
enskilda Statsbidraget bör variera medvägar. spåranläggningens
betydelse. Spår erhåller statsbidrag ska hållas tillgängliga för olikasom
järnvägsoperatörer på konkurrensneutrala villkor. Banverket bör få i
uppdrag utreda bidragssystemets utformning och föreslå lämpligaatt
bidragsprocenter.

6.5 Konsekvenser våra förslagav

Vi föreslår persontrafikens effekter intemaliseras fulltatt externa ut.
järnvägens delFör innebär detta ungefär lika höga banavgifter isom

dag, medan kostnaderna stiger för flyg och långväga buss. Detta leder,
enligt analyser tillSIKA, trafikanter i flyget och på långvägaattav
bussar flyttas till tåg. Effekterna intemaliseringenöver av av
persontrafiken behandlas i kapitelnärmare

Eftersom det inte möjligt internalisera lastbilstrafikensär att externa
effekter fullt föreslår vi godstrafiken på järnvägen befrias frånut att
banavgifter kombitrafiken får statligt stöd. Effekternasamt att ett av
detta redovisas i kapitel 10.

Genom godstrafiken på järnväg befrias från banavgifter minskaratt
kostnaderna för denna trafik med cirka 350 mkr år. Staten misterper
skatteintäkter i omfattning.samma

Kombistödet beräknas medföra statliga utgifter på cirka 100-
mkr200 år.per

Det svårt beräkna kostnaderna för ökat statligtär föratt ett ansvar
det kapillära bannätet innan Banverket har detta. Vi bedömerutrett
kostnaderna till cirka 50 mkr år.per

Statens utgifter för basnätet för interregional persontrafik iär
utgångsläget beräknade till ungefär 700 mkr, där bedömsmerparten
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bedrivadet möjligtkostnaddennajärnvägstrafik. För är attvara
upphandlas i dag.omfattning Enminsttågtrafik somsammaav

trafikhuvudmännensochaffärsbanenätmed SJsamordningförbättrad :s
trafik.och effektivaretill utökadmöjlighettrafik kan ge

vi med järnvägensoch räknarkapitel9 10framgår attSom av
Framför allt ökarförslag.vårastärkskonkurrenskraft genom

miljöeffekter.positivavilketjärnväg,pågodstransportema ger

miljöbedömningStrategisk6.6

ochjämvägstrafikeffektivareåstadkommasyftar tillförslagVåra att
behandlas deavsnittkonkurrenskraft. dettaIjärnvägensdärmed stärka

åtgärderna förviktigasteför detta. Deförutsättningarnaorganisatoriska
dock i hurliggermiljöfördelarjärnvägenstillkunna taatt vara

kantransportslagövrigasamverkanochkonkurrensen gentemot
ochkapitlen 9 lO.behandlas iutvecklas. Detta
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Öfarten7

situation och problem7.1 Dagens

Gods- och7.1.1 persontransporter

Sverige historiskt sjöfartsnation. Svenska intressen förär sett en svarar
sjöfartensden totala kapacitet i världen. Vår andeltre procent av av

världsbefolkningen och väsentligtBNP lägre.är
År omfattade sjötransportema till och från1995 Sverige 116ca

miljoner lastfartyg och färjor, tabell 7.1. 90 denNästan %ton se av
utrikes varutrañken transporterades med fartyg, färjetrafiken inräknad.

Tabell 7.1. Utrikes godstransporter 1995. Källa: Utrikessjöfarten SM T47
miljoner %ton

Sjöfartl 90 66
Järnväg 25 19
Lastbil 20 15

1Flyg 1
Totalt 135 100ca

Endast lastfartyg. Sjöfart inkl. färjegods bilmed och järnväg 117 milj ton ochca
inklusive Lapplandsmalmen 133 miljoner ton.

Under 1990-talet har lastbilamas andelar den utrikesav
färjetrañkgodstrañken i kombination med räknat efter vikt ökat

medan järnväg och lastfartyg volymökningar minskade sinatrots- -
andelar.
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godsflöde årTabell 7.2. Utrikes i hamnarna 1995. Källa: Utrikessjöfarten,
SM T47

Antal anlöp miljoner ton
Lastfartyg 22 000 90

85 000Färjor
200 000 jârnvägsvagnar 9ca-
800 000 lastbilar 18ca-

Totalt 117
1 godsflöde omfattarInrikes i hamnarna 14 miljoner ton.ca

in- och utgående färjeturerna,De 85 000 tillsammansca som
miljoner gods,27 också personbilartransporterar ton transporterarca

År miljoneroch 1995 37 till och frånrestepassagerare. ca passagerare
utrikes trafik.Sverige med färjor i kan jämföras med antaletDet

utrikes flygpassagerare år på 8,5 miljoner.samma ca
fárjeresoma mellan60 % alla går Sverige och DanmarkMer än av

och mellan Sverige och Finland, tabell25 % 7.3. Ekonomin ochca se
trafikdärmed utbudet denna påverkas i hög grad den skattefriaav av
fartygen.försäljningen ombord försäljning har uppskattatsDenna

1/3 färjornas nettontäkter enligtomfatta bl.a. Sjöfartspolitiskaca av
utredningen Svensk sjöfart för framtiden, SOU 1995:112.näring För-
enskilda rederier kan ombordförsäljningen för ännu störresvara en

intäkterna.andel av
och farlederutredningen SOU gjordesI Färjor 1992:56 en

med färjetrafikenindelning resandet i kategorierna transport,av
konferenser och kryssning. uppskattade då ungefär hälftenMan att av
resandet mellan Sverige och Finland kunde räknas till kategorin

transport.
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Tabell 7.3. Antal i utrikes färjetrañk 1995. Källa: freeTaxpassagerare -
pabetydelsen för färjori trafik svenska hamnar, ShipPax Information

Destination miljoner passagerare
Finland 9,4
Baltikum/Polen 0,8
Tyskland 2,7

ÖresundDanmark 18,2
ÖresundDanmark utom 4,7

Norge/England/Holland 1,5
Summa 37ca

Infrastruktur7.1.2 i form farleder och hamnarav

infrastrukturDen utnyttjas sjöfarten till del givenär storsom av av
vissaPå håll har dock åtgärder vidtagits muddring,naturen. genom

bortsprängning grund, byggande kanaler, slussar Sjöfarts-etc.av av
verket för investeringar, drift och underhåll farlederna.ansvarar av

SverigeI hamnama oftast kommunalt ägdaär drivs i ökadmen
utsträckning integrerade stuveri- och hamnbolag. Landets långasom
kust och sjöfartsberoende hamnama strategisk roll forstora ger en
utrikeshandeln.

hamnarDagens arbetar inom i princip följande marknader, enligt
Sjöfartspolitiska utredningen:

färjetrafik kontinuerlig fast inkomst och därför0 som ger som anses
mycket attraktivvara

massgods- och bulkprodukter ofta innebär industri-tyngre att0 som
terminaler läggs i anslutning till hamnama
linjetrafik, i form regional containertrañk till hamnart.ex. stora0 av
på kontinenten
tillfällig trafik, s.k. trampsjöfart där fartyg hyrs för enstaka är0 resa,
resurskrävande främst for stuveriema. Stora delar industrinsav

sker med sådant for enstakatransporter tonnage en resa.

Under år 1995 gjorde totalt 3 000 lastfartyg sammanlagtca ca
22 000 anlöp i svenska hamnar. Därtill ska läggas ytterligare 6 000ca
kombinationsanlöp, vilket betyder fartygen gick in i flera svenskaatt
hamnar under Sverige trafikeras fartyg med 70-talettsamma resa. av
olika nationsflaggor. två tredjedelarCa lastfartygen anlöpte svenskav
hamn endast gånger1-4 år. frekventaDen trafiken,per som
återkommer i genomsnitt gång månad eller oftare, omfattaren per
mindre femtedel fartygen.än en av
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bulk- ochsvenska hamnaranlöptfartygen är20 %Drygt somav
delcontainerfartygen tillsammans 6 %. Enochtankfartyg, är storroro-

äldresvenska hamnarbesökerlastfartyg änalla är%drygt 25 somav
gods och kanför lågvärdigtanvänds bl.a.äldre20 år. Det tonnaget

i hamn.insatsermycketerfordra stora
ochfartygs åldersamband mellangenerelltfinns ingetDet ett

betydelse åldern.oftaharSkötseln fartyget änstandard. störreenav
korrosionskänsligamindre1970-talet änbyggda ärFartyg t.ex.

byggda ide oftaeftersomfartyg,byggda ärmånga senaresenare
dimensioner.klenarestål medhöghållfast

trafik medförhindramöjlighethamnstatskontrollens.k. attDen ger
socialamiljö ochgäller säkerhet,vadallvarliga bristerharfartyg som
innebärfartyginspektion visarombord. Omförhållanden ettatten

åtgärder harhamn till desskvar ihållasfartygetsäkerhetsrisker kan
vidtagits.

påinvesteringarregelbundet planeraderedovisarSjöfartsverket
femårigahamnamasställabl.a.områdesjöfartens att sammangenom

omfattarhamnprojektenplaneradeinvesteringsplaner. De tre
investe-infrastrukturprojektÖvrigaEuropaprojekt, samtkategorier:

Europaprojektenutrustning.rörliglasthantering ochförringar annan
ochträngseleller minskahandelunderlätta vägartillsyftar att

dessakostnader inom EU. Iminskajärnvägar externasamt m.m.
jämvägs-ellersjälva hamnen,iförbättringar väg-ingårinvesteringar

ansvarsområdenBanverketsVägverkets och samtingårintelänkar som
till hamnen.inseglingsleder

Sjöfarts-Källa:kronor.investeringsplaner miljonerHamnarnasTabell 7.4.
1996verket okt

Summa2000 2001199919981997
4292 1288342392405Europaprojekt

1 095176 65Övriga 322240293infrastruktur-
investeringar

0491242 91 99390 227Lasthantering,
magasin m.m.

3 570550 1709108601 090Summa ca

för deninvesteringsvolymenberäknadesammanlagda närmasteDen
hälftentabellmdkr, 7.4. Ca3,6omfattarfemårsperioden avseca

vilket förklarassydkusten,längsför hamnarplanerasinvesteringarna
harhamnardetta kustavsnitt. Dessaantalet färjehamnardet storaav

jämvägsprojekt.och Deanslutande störstaredovisatockså väg-stora
690och GöteborgTrelleborggällerprojektenenskilda resp.

mkr.675
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Investeringar i och jämvägssystemen har betydelseväg- forstor
hamnama länk mellan land- och sjötransportema. Tillgänglighetensom
till såväl jämvägsnät påverkar givetvisväg- enskilda hamnarssom
konkurrensförutsättningar, både regionalt och nationellt. hittills-Den
varande planeringsprocessen har gjort det svårt samordnaatt
planeringen mellan trañkslagen tillfredsställandeett sätt.

Upphandling7.1.3 farjetrañk till Gotlandav

Staten upphandlar färjetrafik till Gotland regionalpolitiska skäl.av
Riksdagen beslöt nyligen 174 mkr åravsätta 1996 årsatt per
penningvärde för den kommande avtalsperioden. Nynäshamn och
Oskarshamn de fastlandshamnar ska trafikeras.är som

År 1995 miljon människor till och från Gotland.änreste mer en
Nynäshamnslinjen svarade för två tredjedelar trafiken och Oskars-av
hamnslinjen för Antalet personbilar färjornapå 235 000 ochresten. var
antalet lastbilar 39 000.

Trollhätte7.1.4 kanal

Trollhätte kanal Sjöfartsverkets 13 sjötrafikområdenutgör ochett av
behandlas vad gäller bl.a. investeringsbehov integrerat med verkets
övriga verksamheter. Sjöfartsverket har nyligen påbörjat förstudieen

de byggnadstekniska och ekonomiska förutsättningarna för attom
befintliga slussar till s.k. Europafartyg, alternativt byggaanpassa nya

slussar. denna studieI ingår inte någon analys denav
samhällsekonomiska lönsamheten vid eventuellt utbyggnadsprojekt.ett
Resultatet förstudien får ytterligare studier skaavgöraav senare om
genomföras. Vi positivt på utveckling den inre sjöfarten iser en av
Sverige.
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miljöproblemSjöfartens7.1.5

till miljöproblem utsläpp till luftupphovSjötrafiken genom avger
utsläpp till olja, oljebemängt spol-och klimatgaser, vatten avavgaser

från fartygen fast avfalloch avloppsvattenfrån lasttankar samtvatten
risker vid med farligtVidare förekommerfrån fartygen. transporter

hamn och i farleder med närbelägenbuller både från fartyg igods samt
från giftiga fritids-läckage iDärtill kommerbebyggelse. ämnen

erosion vågsvall. Lokalt orsakarbottenfárgerbåtarnas samt p.g.a.
intrângsproblem.sjöfarten även

lufttillUtsläpp

luft består bl.a. koldioxid, svavel ochsjöfarten tillfrånUtsläppen av
tabell står sjöfarten förframgår 7.5kväveoxider. Som merparten avav

och tredjedelsvavel 90 %utsläpp mertrafikens än ca en avav
flyktigadelen Sjöfartens utsläppkväveoxidutsläppen. Den största avav

sjöfartenberäknas påfrån fritidsbåtar.kommer Därutöverkolväten
frånpartiklar år, knappt 70 %släppa 2 600Sverige tonut per varavca

handelssjöfarten.

från Trafikverkenluft trafiken 1995. Källa:tillTabell Utsläpp7.5.
SvaveldioxidKväveoxider KolvätenKoldioxid

% %%% tusen ton tusen tontusen tontontusen
157 1135Vägtrafik 18 900 664 9083
1 12100Järnväg 1 1 11

Flygl 1 151 600 2 1 27
2 221669Sjöfart 2 300 9233 91o

1 flygdel utrikesInrikes inrikessamt av
2 fritidsbåtarfrån00015 tonvarav

minska Sjöfartens utsläppmöjligheterfinnsDet attstora av
lågsvavligaövergång till användningluftföroreningar, t.ex. avgenom

använda katalysatoreråtgärder.tekniska Genomoljor attsamt genom
fartyg reduceras medkväveoxider från 90-95 %,utsläppenkan ettav

tilloch utsläppen partiklar medmed %kolväteutsläppen 90 uppavca
minskas motorteknik.kan ocksåUtsläppen70 %. genom ny

utarbetat förslag till regler medMiljövårdsberedningen har avgas-
fritidsbåtar. Förslaget innebär krav påföroch bullerkrav för båtmotorer

kolväten frånjanuari 1998. Utsläppenfrån den 1båtmotorer avnya
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fritidsbåtar beräknas kunna minskas med 75%, de gamlanärca
tvåtaktsmotorerna fasats Vi stödjer detta förslag.ut.

Utsläpp till vatten

ÖstersjönOljeutsläppen i har ökat kraftigt under 1990-talet, figurse
7.1. registreradeDe utsläppen innebär fördubblingänmer en av
utsläppen mindre fem år. Därtill kanän lägga ett stortman
mörkertal, eftersom många utsläpp aldrig upptäcks. Oljeutsläppen kan
orsaka svåra skador på och drabbar särskilt fågellivet.naturen

500

400 -

300 -

200

100 -

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Figur 7.1. Registrerade oljeutsläpp längs den svenska kusten inom den
ekonomiska Källa: Kustbevakningen 1997.zonen.

Utsläpp olja i förekommer i samband med kollision,vattenav
grundstötning eller vid överbunkring olja för drift fartyget.av av
Läckage från till länsvatten också belastning.motorer utgör en

förekommerDessutom avsiktliga utsläpp. blandEn flera
förklaringar till ökningen avsiktliga oljeutsläpp kan enligt Kust-av
bevakningen bristen på lämpliga anläggningar kanvara ta emotsom
oljeavfall. svenskaI hamnar finns mottagningsanläggningar för
oljerester och avfall. Enligt svensk lag måste hamnamaannat ta emot
fartygens oljerester särskild avgift. Syftet med lagenutan justär att

Östersjön.förhindra oljeutsläpp i Men motsvarande anläggningar och
Östersjöländer.lagstöd saknas i flertalet Det har därför uppstått hårtett

tryck på svenska hamnar tvingas mängder avfallta emot storasom utan
kunna betalt.att ta
Vi vill understryka vikten oljeutsläpp långtså möjligtattav som

förhindras, offensiv bevakning sker ochatt brottatten mot
miljöreglema beivras. har hittillsDet varit mycket svårt väcka åtal iatt
detta sammanhang. Utvecklingen s.k. transpondersystem innebärav
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sjötrafiken och i Sverigeövervakaochidentifieramöjligheter attnya
tillämpningSjöfartsverket bedömersådant attutvecklas f.n. system.ett
både frånfördelarinnebärakommertranspondersystem attav

till regeringenNaturvårdsverket harmiljösynpunkt.ochsjösäkerhets-
kontinuerligt kunnaradarteknik förutveckling attföreslagit aven

territorialhav.vårtövervaka
ochTrollhätte kanal VänernMälaren,trafikerarfartygFör som

Oljetankfartygjuni 1996.sedan den 1bestämmelsersärskildagäller
tankfartygochmed dubbelbottenförseddaskadwt600änstörre vara

dubbelt skrov.ska hadwt0005över
skasärskild utredare1996i slutettillsatteRegeringen sesomenav

skaUtredarenefter oljeutsläpp.ingripandeförfinnsreglerdeöver som
påföljdenrättsligadeneffektiviseraråtgärder samtföreslåockså som

skettutsläppförorenandeandraocholjeutsläppdeallakartlägga som
deekonomiska underochsjöterritorium senasteSverigesinom zon

aren.
tilllederfartygbåtar ochfrånavloppsvattenUtsläpp av

Därtillsmittspridning.risk förochmiljömarinövergödning av
används ioftasaneringsvätskormiljöskadligakommer som

kan lokaltbottenfärgerfrånsubstansergiftigaLäckagefritidsbåtar. av
miljön.marinaskador på denbetydandege

höghastighets-kommakan rörmiljöproblem växaattEtt som
medProblemCraft.High SpeedHSC-fartygs.k.fartygen,

vattenområden.grundasärskilt iuppstå,erosion kanochvågbildning
tungmetallerinnehållaocksåkanvirvlar t.ex.sedimentDe uppsom

ocksåfinnsverksamhet. Detindustrielltidigaregifter frånoch
störningar påvattenströmningen kankraftigadenmisstankar att ge

grundPåvattenlager.biologiskt aktivaiorganismervattenlevande av
relativhögredessutomfartygdessaharhastighetsin höga en

Hydrojetdriftenskonventionella fartyg.energianvändning än
isamarbetsprojekt,nordiskti brettf.n.studerasmiljökonsekvenser ett

deltar.Sjöfartsverketvilket
höghastighetsfärjomasstuderatharutredningdanskEn
februari 1997. Maniochmiljöproblem rapportpresenterat en

med buller,minska problemenmöjligtdetbl.a. är attkonstaterar att
Problemregleringar.vågbildningochluftföroreningar somgenom

föreslårlösningar. Manandradäremotkräverväxtlivetochdjur-berör
förhandsgodkännas,skahöghastighetsfärjor attmedbl.a. rutteratt nya

miljökonsekvens-ochoch vågorför bullerutarbetas attgränsvärden
områden.känsligasärskiltframfart iförbeskrivningar görs

grad de kanoch vilkenåtgärdas ikanmiljöproblemsjöfartensHur
avsnitt 7.4.behandlas iintemaliseras
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Sjöfartsverketsl .6 handlingsprogram för

miljöanpassning

Sjöfartsverket har i samband med uppdrag frånett
Kommunikationskommittén utarbetat handlingsprogram förett att
miljöanpassa sjöfarten. Programmet den inriktning verketanger som

sjöfartens miljöarbete bör ha och behandlar åtgärder för luft- ochanser
vattenmiljön. viktigEn del i Sjöfartsverkets fortsatta arbete är att

utreda och bedöma bl.a. de ekonomiskanärmare konsekvenserna av
olika åtgärder.

diskuterarVi i kapitel 12 hur trafikverken i fortsättningen bör följa
sina handlingsplaner för nå miljömålen.attupp

Sjösäkerhet7.1.7

Sjösäkerhetsfrâgor har nyligen analyserats Sjösäkerhetskommitténav
Handlingsprogram för ökad sjösäkerhet, SOU 1996:182. harMan
lämnat förslag till hur det nationella och internationella
sjösäkerhetsarbetet bör inriktas och bedrivas, bl.a. ettgenom
handlingsprogram inriktat ökad säkerhet trafiken medmot av
passagerarfärjor.

detNär gäller godstransporter till sjöss hänvisar
Sjösäkerhetskommittén till frågor lastsäkring behandlasatt om av
Sjöfartsverket enligt regeringsuppdrag ska redovisas underett som
våren 1997.

det internationellaFör säkerhetsarbetet bör enligt Sjösäkerhets-
kommittén viktig utgångspunkt för Sverige i fortsättningenävenen

inom verka för internationelltIMO erkända krav.attvara

7.2 Sjöfartens roll och
konkurrensförhållanden

Sjöfarten internationell näringär verkar i konkurrensutsatten som en
miljö. Verksamhetens internationella prägel förstärks avregleringarav
och globaliseringen ekonomin i därförDet svårt förstort. är ettav av
enskilt land upprätthålla regelverk åtminstone föratt ett eget en-
relativt liten sjöfartsnation Sverige. Internationellt utarbetade ochsom
accepterade bestämmelser får därmed också avgörande betydelseen
för möjligheterna utnyttja sjöfartens goda energi- och miljöpotentialatt

för åtgärda brister vad gäller konkurrens, Sjösäkerhet,samt att t.ex.
miljöpåverkan och ombordanställdas sociala villkor.

7-17-0343
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landtransportermedKonkurrens7.2.1

den totala volymentioårsperioden visarUtvecklingen den attsenaste
kapitelsjöss har ökat se 10tillgods äventransporteras omsom

emellertid den andel godsetperiod harUndergodstrafiken. avsamma
minskat och förts till i förstakonventionell sjöfartmedgår översom

farjetrafik.kombination medilastbilstransporterhand
i Sverigesutveckling landtransportemakontinuerligskerDet aven

Ökningen gäller lastbils-särskilt påtaglig detutrikeshandel. närär
och just-in-krav på flexibilitetbl.a. påberorDettransporterna.

efter minskad lager-industrinsföljdtilltimeleverenser strävanav
Även Nordeuropa har ökat.med Central- ochhandelnhållning.

färjetrafiken, vilketkraftig ökningskettSamtidigt har det aven
närsjöfart i ökad utsträckningkust- ochmeddelvis hänger attsamman

syd- ochtill farjehamnar pålandtransporterlångahar ersatts av
vidarefärjeöverfart gårkortEfter vägvästkusten. transporternaen

container- ochFärjetrafiken, liksomoch järnväg Europa. roro-genom
i samverkan medtransportkedjaled isåledes väg-trafiken, är ett en

järnvägstrafik.och
och jämvägsnättrafikenökande Europaskraftigt väg-Den

förför sjöfarten.konkurrenssituation Prognoserförändradinnebär en
kraftigfortsattutveckling visar pågodstrafikensinternationelladen en

för framkomlig-växande probleminnebäraberäknastillväxt. Detta
Tyskland.i framför allt Denför miljönochheten på vägnätet norra

problem med deni dagredanharjärnvägeneuropeiska stora
finns däremot intesjöfartentrafiken.gränsöverskridande För

bliSjöfarten kan därmedframkomlighetsproblem.motsvarande ett mer
godstrafikendelför åtminstone visstransportalternativattraktivt en av

utförligt i kapitel 10behandlasfrågakontinenten. Dennatill ommera
godstrafiken.långvägaden

uppmärksammatsharinrekontinentenspåTrafiken vattenvägar
under lång tideuropeiska flodsjöfarten harår. Denunder senare

vägtrafiken,marknadsandelarförloratkontinuerligt gentemot men
Tyskland och Frankrikejärnvägstrafiken.vunnit andelar gentemot

Exempelvis harsinaflerabyggaf.n. vattenvägar.utattsatsar av
Tyskland ochoch Main imellan Rhenförbindelse öppnatsnyligen en

transeuropeiskaFrankrike pågår.i I EU:sRhöneutbyggnad av
inte någradock ingårpå inreingår satsningar vattenvägar,transportnät

prioriterade TEN-projekten.vattenvägsprojekt i de 14
delprincipielltflodsjötrafik betraktasKontinentens avsom en

inlandssjötrafikenSverigemedan vi ilandtransportsystemet, somser
därför olika utformning. EnRegelverken harsjöfarten.del aven

medsvenska bestämmelsernadenyligenutredare har översett
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anledning Sveriges inträde i EU SOU 1996:183. Utredarenav
föreslår Sverige ska utnyttja de möjligheteratt till undantag från EG:s
regelverk finns medlemsstats inrenär inte står ivattenvägarsom en
direkt förbindelse med inlandsvattenvägama i någon annan
medlemsstat

Från svenskt håll utbyggnader de inreär i Europavattenvägamaav
intressanta. Dels kan de hårt belastade europeiska avlastasvägarna

ökad trafik flodnäten,på dels kan det på sikt bli aktuellt medgenom
direkttrafik från svenska hamnar. Bland svenska redare finns intresse
för utveckla sjötransporter direkt mellanatt svensk hamn och det
kontinentala flod- och kanalsystemen. De svenska fartygen dock f.n.är
normalt inte anpassade för sådan trafik. Det pågår också teknisken
utveckling för underlätta omlastning i hamnar för inlandstrafik.att

Det pågår introduktion snabbgående höghastighetsfärjor.en av
Dessa fartyg framförs med hastighet på 35-40 knop, vilket i deten ca

Årfördubblar fartennärmaste på befintliga linjer. 1996 fanns sex
sådana färjor i trafik i Sverige. helaI världen finns f.n. 90 i driftänmer
eller för leverans inom kort. betydligtDen kortare transporttiden och

det minskade djupgåendetäven kan förutsättningar förge nya
transportrelationer till sjöss. T.ex. kan de snabbgående färjorna ge
möjlighet för rederierna konkurrensen från fasta förbindelsermötaatt
via Danmark och i ökad utsträckning konkurrera med flyg och land-

trafiken med högvärdigt gods.transporter Höghastighetsfartygenom
kan, vi dock innebära miljöproblem.nämnt,som nyss

7.2.2 Konsekvenser free-försäljning upphöratt taxav

Sjöfartsverket presenterade i december 1996 analys konse-en av
kvenserna för främst svensk färjenäring EU:s beslut denattav
skattefria försäljningen ombord på fartyg i trafik mellan medlems-
länderna ska upphöra den juli1 1999. Enligt analysen såldes det under
1995 skattefria ombord färjor i trafik på svenska hamnar förvaror
sammanlagt 8,9 miljarder kronor, intäktsbidraget till rederiernavarav
beräknas till 2,7 miljarder kr. Ett slopande den skattefriaav
försäljningen kan komma innebära bl.a. bortfallatt 2 700av ca
arbetstillfällen, minskat nettobidrag med 1,7 miljarder kronor varav ca
800 mkr för svenska rederier och ökade biljett- och fraktpriser -
antalet kan halveras biljettprisema ökar med 30 % ochpassagerare om

free slopas.tax
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intäktsbortfallet för främst färjetrafikenDet mellan Sverigestora
och Finland/Danmark kan enligt Sjöfartsverkets analys innebära att
rederierna

rationalisera verksamhetenmåste och eventuellt även acceptera0
lägre resultatnivåer
kompenserar sig högre för och godstrañktaxorgenom passagerar-

fartygens antal, storlekmåste och turtäthet tillanpassa en
krympande marknad och tillövergå höghastighetsfartyg.t.ex.
Nuvarande färjors andrahandsmarknad dockanses vara svag.
avvaktar med investeringar vilket bl.a. kan leda till att0
miljöförbättringar försenas
lägger hamnar inte omfattasså EU:sangörrutter att0 om man som av

Åland,regler Baltikum.t.ex

Sjöfartsverkets uppgifter7.2.3

uppgifter tillhandahålla farlederSjöfartsverkets med fyrar,är att
hjälpmedel för navigation,utprickning och andra lotsservice,

sjökartläggning, positionsbestämning, sjöräddningisbrytning, m.m.
fall trafikinformationlämnas i vissa fartyg harVidare när

därvid får information bl.a.anmälningsplikt och andraom
fartygsrörelser.

från Sjöfartsverket gäller broöppningar och slussningAndra insatser
finns idagHandelssjöfart på Vänern, via Trollhätte kanal,in i insjöar.

Södertälje kanal eller Hammarbyslussen ochMälaren via ipå
Falsterbokanalen.

Sjöfartsverket Sjöfartsinspektionen förVidare genomsvarar
sjösäkerheten. har Sjöfartsverkettillsynen Därutöver ytterligareav

trañk- och sjöfartspolitisk karaktär.uppgifter bl.a.av
efter avskrivningarSjöfartsverkets resultat och finansiella poster

Sedan Sjöfartsverketmkr år 1995. år 1987 affärsverk120 är ettvar ca
långsiktigt måloch har nå förräntning efterattsom en

med kapitalskattemotsvarighet 10% på lämnaeget samt att en
motsvarandeutdelning till 3 % på kapital.egetstaten
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Internationell samverkan7.2.4

International Organisation IMO sjöfartsorgan inomMaritime är ett
medlemsländer. utarbetasmed i dag 150 Inom IMO deFN änmer

internationella regelverken för Sjösäkerhet och miljöskydd. Arbetet
konventioner det för medlemmarnaresulterar i olika är öppet attsom

traditionellt varit mycket aktivt inomsig till. Sverige har IMOansluta
pådrivande nationerna.deoch varit mesten

konventioner utfärdade IMO kan MarpolBland nämnasav
begränsningar utsläpp från fartyg och Solaskonventionen avom

säker konstruktion och utrustning hoskonventionen främst avsersom
fartygen.

LabourInternational Organisation ILO FN:sär ett av
regeringar, arbetsgivar- ochspecialorgan. Det är sammansatt av

ILO arbetar bl.a. med utvecklaarbetstagarrepresentanter. Inom attman
och förutsättningarna för arbetet ombord.sociala villkorende

Östersjönregionala samarbetet för och NordsjöndetSverigeFör är
Östersjöområdet särskilt arbetet i Helsingforskommissionenviktigt. I är

Miljöfrågoma centralafor arbetet iintresse.HELCOM ärstortav
samlande och pådrivandeofta fungerarkommissionen, som ensom

IMO-arbetet.kraft i bl.a.
aktivt påverka denmedlemskapet i kan SverigeEUGenom

har hittills varit pådrivande i detsjöfartspolitiken. EUeuropeiska
och miljöarbetet också bl.a.sjösäkerhets-internationella samt

Östersjön.aktualiserat regionala lösningar förfrågan Som ettt.ex.om
i aviserat striktare sjösäkerhets-led EU:s sjöfartspolitik har mannya

attityd till fartyg låg standard s.k.hårdaremiljökravoch samt aven
Medlemskapet i innebär också möjlig-ships. EUsubstandard större

konkurrensförhållanden.för bättreheter Sverigeför att agera
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avgifterNuvarande för sjöfartens7.3
infrastruktur

Sjöfartens kostnader för använda infrastrukturen omfattaratt
avgifterSjöfartsverkets och hamnarnas och priser.

Sjöfartsverkets avgifter7.3.1

för Sjöfartsverkets avgifter träder i kraft denEtt januari1nytt system
anledningEnligt riksdagsbeslut med 1996/97:1 slås de1998. av prop

fyr- och farledsvaruavgiftema till farledsavgift,tidigare samman en
omfatta såväl utrikes inrikes sjöfart. avgiftenska Densom som nya

omfattar också den linjesjöfarten till skillnad från tidigaretransoceana
tidigare avgiftsbefrielsen föravgiftssystem. mineraloljorDen export av

också. Sjöfartsverkets Verksamhetsinriktningupphör och intäkterm.m.
oförändrade detska i princip systemet.vara av nya

Förändringen avgiftssystemet har föranletts anpassning tillav av en
regelverk.EG:s

gäller inrikes sjötransporter särskilt undantag fördetNär görs ett
konkurrenssituationVänerområdet, där speciell råda mellanansesen

Avgiftsbefrielse därförpå land och till sjöss. bör enligttransporter
fortsättningen, främstpropositionen råda här i miljöskäl, föräven attav

förutsättningarna för utnyttja sjötransporter iinte försämra området.att
allmänhet kan avgifteninrikes sjötransporter i reduceras vidFör en

för avgiftkombination flera sjötransporter skälig ska iatt tas utav en
förhållande till transportkostnaden. Sjöfartsverket ska utarbeta ett

farledsavgiften dessaför reduktion i fall.system av
Farledsavgiftens fartygsdel således alla fartygtas ut av

med undantagbruttodräktighet 400 för Vänertrañken.större än
Avgiftens storlek beror fartygets bruttodräktighet ochpå uppgår liksom
f.n. kr/enhet. Liksom tidigare begränsastill 3,60 avgifterna till att

kalenderår föromfatta högst lastfartyg och högst för12 18resor per
passagerarfartyg och jämvägsfárjor. oljetankfartyg blir fartygs-För
delen avgiften högre kr/enhet grund dessa4 transportersav av

krav säkerhet i farledema.påstörre
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beslutat farledsavgiftemaRiksdagen har vidare skaatt
träder i kraftmiljödifferentieras. beslut samtidigt med deDetta nya

i detta beslut beskrivsfarledsavgifterna. Innebörden i avsnittnärmare
7.4.2.

farledsavgiften for allt godsVarudelen i ut transporterastas som
differentiering sker mellan olika slags gods tillmed fartyg. Ingen

avgiften förfrån tidigare, då import mineraloljaskillnad av var
kr/ton för mineralolja jämförtför gods 8,20väsentligt högre än annat

Varudelen farledsavgiftenkr/ton för övrigt gods.med 3,60 Den nya av
gods för visst lågvärdigt gods, förkr/ton för allt slags3,60 utomär

lägre.vilket avgiften är
sjöfartsavgifternasuttalade mål for utvecklingStatsmaktemas över

stiga nettoprisindex innebäravgifterna inte skatiden änatt mer -—
produktivitetsutvecklingen iindirekt krav påockså ett

kostnaderna bara till liten delEftersomfarledshållningen. ären
utvecklingen trafikvolymentrafikberoende blir också storav av

till målet förSjöfartsverkets möjligheter levaförbetydelse att upp
utveckling.avgiftsnivåns

farledsavgifternas konstruktion harrestriktion förEn somannan
de ska enhetliga, oberoenderegionalpolitiska motiv är attatt avvara

landet.farledsverksamheten varierar för olika delarförkostnaden av
till grund förproposition 1996/97:1 liggerden prop.Enligt som

försämradinnebär det någotavgiftsändringen systemetnya en
sjöfarten landtransporterna.konkurrenskraft för den inrikes gentemot

transportslagen kankonkurrensen mellanframhålls dockDet att
samband Kommunikations-ytterligare i medkomma övervägasatt
vidare avgiftsbeläggningenRegeringenkommitténs arbete. att avanser

fåden omfattningen den bör någonsjöfarten inteden inrikes är attav
konkurrenskraft.svensk industrisnegativ inverkan påmärkbar

finansierats medhar under lång tidhavsisbrytningenstatligaDen
total-normal isvinter uppgårfarledsavgifterna. Enintäkter från

regionalpolitiska skälisbrytning till 160 mkr. Avkostnaderna for tasca
isbrytningen.avgifter förinte särskildaut

bestämd fartygsstorlek minstas.k. lotsledersamtligaFör anges en
djupgående vilken lots måste anlitas ochochlängd, bredd över

upprätthållaSjöfartsverkets kostnader förerläggas.lotsavgift att
lotsavgiften.emellertid intäkterna frånlotsningen större änär

mkrlotsningsverksamheten uppgick till 295för 1995Kostnaderna
mkr.medan intäkterna 122var
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avgifter och priser7.3.2 Hamnarnas

princip råderfri prissättning i hamnarna. hamnenOm ingår iI en
förvaltning gäller kommunalrättsligakommunal regler för prissättning

beslutas kommunfullmäktige.och hamntaxoma Därmed gällerav
vilket innebärsjälvkostnadsprincipen, intäkterna ska ligga i nivåatt

med kostnddema.
omfattar fartygshamnavgift förstai hand skaHamnarnas taxa som

hållatäcka hamnens åtagande för hamnområdet i skick t.ex. kajer,att
fyrar och öppethållande farleder, varuhamnavgift,muddring, av som

fasta anläggningskostnader landska täcka hamnens på för
lagerbyggnader, spår andra avgifter for kranar, upplag,etc. samt
magasin, hamnspår m.m.

allt utsträckning tillämpas marknadsbaserad prissättning,I större en
med de kunderna.där hamnarna träffar avtal större

för inklusive stuveriverksamhetenIntäkterna hamnarna år 1995var
privatägda industrihamnar inräknas torde intäkternamdkr,3,7 ävenom

mdkr.till drygtha uppgått 4

intäkter och kostnader, mkr 1995. Källa:Tabell 7.6. Hamnarnas
Sveriges StuveriförbundHamntrafik ekonomi 1995, Hamn- ochoch

Totalt
Rörelseintäkter 3 700

1 000Hamnavgifter-
Passageraravgifter 60-

780Stuveri 1-
Övrigt m.m. 860kranar. hyror-

Rörelsekostnader 3 100
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Marginalkostnader för infrastrukturen7.3.3

Farledshållningen

oberoendeför farledshållningenkostnadernaHuvuddelen är avav
storrfastlagts.farledens egenskaper isedan välomfattning,trafikens

betalar tillfarledsavgifter sjöfartenavgifterdeDet gör att som
avgifter.fmansierandebör betraktashuvudsakSjöfartsverket i som

litet.Marginalkostnadsinslaget är
lotsningsavgiftema;delvisförhållande gäller även trotsDetta som

inslag fasthar betydandeutförd prestationdebitering skeratt avper
kostnad.

möjligtdelvismellanform. kanDetintarIsbrytningen attvaraen
isbrytningsuppdrag till ellerförkostnadernahänföra ett en grupp av

isbrytnings-särdebitera delarfrånavståfartyg. Genom attatt av
norrlandskustensjöfartenfrämst påsubventioneraskostnaderna av

kuststräckor.övrigasjöfarten på
marginalkostnadersamhällsekonomiskasjöfartensHuvuddelen av

jämförelseVideffekter.slagmed olikahänger externa enavsamman
måste dettatrafikslagens kostnaderintemaliseringgraden avavav

beaktas.förhållande

Hamnarna

från marginal-skäl avvikaolikaprissättning kanHamnamas av
kostnads-bokföringsmässigaSubventioneradekostnadema. resurser,

monopolistisk prissättningfalli vissaoch gör attkalkylregler
frånnedåtsåväl uppåtavvikakanhamnprisema som

tillämparri alltFlertalet hamnarkorrekta priser.samhällsekonomiskt
iprisetenligt hamntaxanprissättningutsträckning avgörsmindre utan

bedömeroch kund. Vimellan hamnkommersiella avtalstället genom
särskildade motiveraravvikelser sådessadock inte är stora attatt

samspel.transportslagensanalysenvidhänsyn av
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Intemalisering7.4 effekterexternaav

Sjöfartens effekter omfattar, vi huvudsakligenexterna nämnt,som nyss
utsläpp till luft, främst i form kväveoxider, svaveldioxid ochav
koldioxid, utsläpp till i form olja och oljebemängtsamt vatten av

Liksom för vägtrafiken det nödvändigt strategi förvatten. är att en
intemalisering extemeffektema omfattar kombinationav en av
ekonomiska styrmedel, regleringar bliFör verkningsñilla detetc. att är
nödvändigt intemalisering sker i internationellt samarbete.att en

påRegleringar internationell,7.4.1 bilateral och
nationell nivå

Internationellt överenskomna regleringar eller diskussioner och
förhandlingar sådana inom sjöfarten bl.a. svavelhalten iom avser
drivmedel, utsläpp kväveoxider, utsläpp olja och oljebemängtav av

avfall från fartyg giftigaoch bottenfärger.vatten,

Begränsningar svavel- och kväveoxidutsläppav

pågår förberedelserInom IMO på global nivå för införa högstaatt en
för svavelhalten i fartygsbränsle inom s.k. "SOX emission controlgräns

kanareas". ske luftföroreningsannexDetta till Marpolnär ett nytt
73/78 träder i kraft. regionala reglerDe diskuteras innebär attsom
bränsle med högst viktsprocent1,5 svavel får användas för sådana
områden. När sådant kan träda i kraft dock mycket osäkertett ärannex

Östersjönenligt Sjöfartsverkets bedömning. Sverige driver frågan att
ska definieras sådant specialområde.ettsom

Förslaget till det Marpol-annexet innehåller regler förävennya nya
marina skulle medföra reducering kväveoxid-motorer som en av
utsläppen från sådana med 30 %. Det luftförorenings-motorer ca nya

förväntas vidare innehålla regler dock inte globaltannexet ärsom-
förtvingande återvinning utsläpp kolväten vid utlastningav av av-—

flyktiga produkter till tankfartyg.
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och hantering avfallBegränsningar oljeutsläpp avav

i utsläpptbegränsningar oljeinnehålletfinns bestämmelserDet avom
emellertidEfterlevnaden reglernahögstlänsvatten 15 ärppm. av-

förbjudetoljetankfartygens lastutrymmen iUtsläpp frånbristfällig. är
Östersjön 73/78.specialområde under i MarpolAnnex I Detsåsom är

form oljehaltigt spolvatten,lastrester iförbjudet släppavidare utatt av
mottagnings-illegalt på grund brist påförekommervilket dock av

Östersjöområdet.avgifter mottagningen ihöga påanläggningar, m.m
Helsingforskommissionensbehandlas imiljöproblemDetta

Balticarbete med Strategy.HELCOM
Balticden s.k. Strategy.beslutade HELCOM1996Våren om

fartygsgenererat avfallmottagningsstationer förinnebärBeslutet att
Östersjön. svenska intehela Detska byggas systemet att ta utut runt

arbetar f.n. med förstudierSjöfartsverketavgift ska tillämpas.särskild
Gdansk, Szczecin ochi Gdynia,mottagningsanläggningarför

Ryssland. Från dansk sidai Kaliningrad ii PolenSwinoujscie samt
Estland, Lettland ochför anläggningar iinsatsermotsvarandegörs

Ryssland. svenska insatsernaPetersburg i DeiLitauen Sztsamt
anläggningarna har uppförtsbiståndsmedel. dessamed Närfinansieras

utpumpning tillsuccessivt behoveti bruk eliminerasoch kommit av
sjoss.

tillsvensk industri medverkafrånfinns intresseDet attattett
Östersjöhamnama. Svenskaavfallshantering iföranläggningaruppföra

avfallhandlingsprogram för hurutarbetatPetroleuminstitutet har ett
i majhamn. presenteradesomhändertas i Dettamaskinrum kanfrån

1996.
mottagningsanläggningar finnsbyggalikartadEn strävan att ut

arbete med dennapågår ocksåNordsjöarbetet. EUinom Inom
del.Sverige aktivi vilketinriktning, tar

angelägen uppgift mottagnings-detVi är attatt enanser
Östersjöhamnama och föreslår fråganbyggs ianläggningar attut om

hög prioritetutbyggnaden sådana anläggningarfinansiering gesavav
särskilda medel regeringenhur devid diskussionerna avsattsomom

Östersj användas.skaför
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avfallshanteringen fungeraFör ska behövs ocksåatt avsett ettsom
kontrollsystem för inspektera fartygen verkligen lämnar sittatt att
avfall och för informationsutbyte mellan hamnar. Eftersom det f.n.

Östersjöstatemasråder skillnader mellan de olika lagstiftning kanstora
det bli svår och tidskrävande uppgift få till stånd likartadeatt systemen
i alla berörda länder.

Vi föreslår Sverige driver denna fråga aktivt i samarbete med deatt
berörda länderna.

arbete förIMO pågår transpondersystem förInom göraatt
identifiering och kommunikation mellan fartyg obligatoriskt för

hjälpmedelsjöfarten. Transpondersystemen både för övervakningenär
bl.a. oljeutsläpp och avfallshantering och för ökad sjösäkerhet.av

svenska lag reglerar vattenföroreningDen 1980:789 frånsom
fartyg har nyligen utvidgats till också omfatta luftföroreningar ochatt

enligtövrig miljöpåverkan. denna lag inte tillåtet inomDet är att
förbränna fartygsgenereratSveriges sjöterritorium avfall.

Begränsning användning giftiga bottenfárgerav av

Läckage giftiga substanser från bottenfárger kan lokalt betydandeav ge
miljön. internationellskador på den .marina På nivå pågår det en

organiska tennföreningarlångsam övergång från till alternativa
koppar.beväxningsskydd baseras på Ett till Marpolnyttsom annex

syfta73/78 planeras, vilket bl.a. ska till under tioårsperiod fasaatt en
användningen tennorganiska färger inom internationelladenut av

sjöfarten. Dock innebär kopparbaserade beväxningsskyddäven
betydande påverkan på miljön.

Bilateralt samarbete

Möjiighetema bedöms små svenska och myndigheterexpertersom av
inom överblickbar tid forcera takten i sjöfartens miljöarbeteatt genom

internationellt samarbete, de olika aktiviteter sker påtrots som
Exempelvisinternationell rrnivå. redama på den konkurrensutsattaär

sjöfartsmarknaden inte beredda extrakostnader för införaatt ta att
frånreningsanläggningar och använda miljösynpunkt bättre drivmedel.

Internationellt giltiga bestämmelser blir i det perspektivet
oundgängliga för global nivå reducera utsläppen från sjöfarten.att

Därför det angeläget verka för genomför sådanaär att att man
tekniska åtgärder utvecklats för åtgärda miljöproblemenatt t.ex.som
inom sjöfarten. första vidta åtgärder nationellEtt på nivå ochärsteg att



Sjofarten 205SOU 1997:35

detandra länder.med Numeraöverenskommelser ärbilateralaefter
möjligt attt.ex.

medbränslenfartyggamlasåvälallaframföra typer nyasomav0
svavelhaltlåg

fartygs-katalysatorreningmedkväveoxiderutsläppbegränsa avav0
lägrebetydligtkostnadmotorteknik till ärellermotorer somenny

landanläggningar påstationärareningmotsvarandeän av
fartyg.enskildavad gällerenergieffektiviseringuppnå0

sjöfarten kunnatöverenskommelser inomsådanaHittills har inte
oljeindustrin harinternationellaomfattning. Densärskiltiuppnås stor

Sjöfartensbunkerolja.svavelhalten ibegränsningsigmotsatt aven
öka, intetycksregionala utsläpptransportslagensolikadeandel av

Även luftföroreningarandeleni hela Europa.Sverigeibara utan
ökar.i hamnfartygfrånutsläppgrund av

miljösamarbetetinternationelladetSlutsatser om

traditionellasjöfartsområdet har sinsamarbetet påinternationellaDet
Sverige börViIMO.världsomspännande attdetgrund inom anser
strävandenapågåendestärka deochIMOroll inomaktivasinfortsätta

organisationen.miljöarbetet inomochsäkerhets-breddainom IMO att
för detförutsättningardelvisimedlemskap EUSveriges nyager

frånförskjutningvissmedförarbetet. Detsjöfartspolitiskasvenska en
dettaViregionala frågor.ocheuropeiska atttillproblemglobala anser

kandetkonflikt ochmöjlighet attänbör geensom ensessnarare
förhållandensocialamiljö ochsäkerhet,frågorsvenskaviktiga enom

IMO-arbetet.tyngd istörre
Östersjöarbetet alltblirbl.a. HELCOMinomregionalaDet

socialaochekonomiskafornamed dei takt öststatemasviktigare
och övriganordiskatill derelationernade alltochutveckling närmare

länderna.europeiska
detinomprioriteraSverige börfrågorVi att somanser

ochgenomförandetsjöfartsområdetsamarbetet på ärinternationella
få tillSyftet börBaltic Strategy.spridningen attvidareden varaav

Östersjön ochhelahamnamaimottagningsanläggningar runtstånd
ekonomiskainförandetNordsjöhamnamaisuccessivt samtäven av
båda dessaPåluftföroreningar.Sjöfartensför begränsastyrmedel att

ochbåde miljö-frånviktigtkommit långt. DetSverige ärharområden
internationellfåråtgärdermotsvarandekonkurrenssynpunkt att

spridning.



206 .Sjofarten SOU 1997:35

7.4.2 Intemalisering ekonomiska styrmedel-genom
Trepartsöverenskommelsen

En överenskommelse träffades under 1996 mellan Sjöfartsverket,
Sveriges Hamn- och Stuveriförbund Sveriges Redareföreningsamt om
åtgärder för sänka utsläppenatt svavel och kväveoxider frånav

Överenskommelsensjötrafiken. förutsätter utsläppsminskningen skaatt
uppnås ekonomiska styrmedel i form miljödifferentieradegenom av

Överenskommelsenfarleds- och hamnavgifter. tänkt fungeraär såatt
de ska stå för sinatt tredjedel.tre parterna Riksdagen har bl.a.var mot

bakgrund överenskommelsen beslutat miljödifferentieradeattav
farledsavgifter ska införas från den januaril 1998.

Sjöfartsverkets förslag till åtgärder innebär i korthet följande:
Användning katalysatorer stimuleras fartyg medav attgenom
katalysator rabatt på farledsavgiften, medan övriga fartyg påförsges en
högre avgift. Fartyg installerat katalysator dessutom visssom ges en
återbetalning restitution investeringskostnaden. För stimuleraav att
användningen drivmedel med låg svavelhalt rabatt påav ges en
farledsavgiften.

Hamnama förutsätts justera hamnavgiftema. Som stöd för
införandet miljödifferentierade hamnavgifter har Sveriges Hamn-av
och Stuveriförbund i oktober 1996 utfärdat rekommendation till sinaen
medlemmar dessa bör inledaatt snarast avtalöversyn ochen av
hamntaxor för genomföra miljödifferentiering.att en

Avsikten detaljerna i miljödifferentieringenär att ska läggas fast till
den l april 1997.

föreslagna,Det miljödifferentierade avgiftssystemet utgår frånnu
Sjöfartsverket får oförändrade intäkteratt från farledsavgiftema, dvs.
800 mkr/år. Om katalysatorema installeras snabbt, dvs. inom 2 år,ca

kommer aktuella rabattnivåer innebära minskade intäkteratt för
Sjöfartsverket med diskuterade Omtaxor..nu merparten av
installationema drar på tiden, 3 år, ökarut intäkternaän frånmer
farledsavgiftema jämfört med vad gäller för närvarande.som

Parterna har bedömt överenskommelsen med lämpligtatt utformade
styrmedel kommer leda till utsläppenatt kväveoxideratt ochav
svaveldioxid kommer minska med 75-80 % tillatt början 2000-av
talet, tabell 7.7. Påverkan på koldioxidutsläppen förväntas dock blise
marginella.
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från sjöfarten vissa ämnenutsläppförväntadeTabell 7.7. Av parterna omav
uppnås.överenskommelsensyftet med

PartiklarSvaveldioxidKväveoxider
22170kton/årUtsläpp 1995,
1518börjaniBeräknade utsläpp av

ktonlár2000-talet,
%% 40°/o 7575Minskning

överenskommelsenvilka effekteranalyseralåtit SIKAharVi
räkneexempel.någraberördaför deinnebäraberäknas parterna genom

farledsavgifterDifferentierade

installerarinteåtgärder, dvs.någravidtarredamaOm inte
derasberäknaslågsvavlig olja,använderoch intekatalysatorer

förfartygstypberoende på10-30 %,medökafarledskostnader ca -
oljetankerförknappt 10 %,medökningroro-fartygochtorrlast- enen

Antagandenmed drygt 30 %.färjaföroch%20med knappt storen
förrepresentativakananlöpantalgjortshar varaansessomom

fartygstyp.respektive
delssåledeskrävsfulltavgiftsrabatten attutnyttja utFör att

lågsvavligtdelsfartyget,driftioch attinstalleras ärkatalysator
årligadentotalkostnad ochrederietsvisastabell 7.8används. Ibränsle

typfall.i fyraåtgärderförmerkostnaden
överenskommelseninnebäråtgärder attvidtarredamaOm

allaföravgifternuvarandeundernivåertillsänksfarledsavgiften
oljetankem.fartygstyperstuderade utom
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Tabell 7.8. Katalysatorkostnader och avgiftsdifferens för typfartyg enligt
överenskommelsen. Miljoner kronor år. Källa: SIKA 1997.per

Torriast Roro Stor färja Oljetanker
4 000 bit 20 000brt 60 000 brt 60 000 brt

Antaget årantal anlöp 100 100per 200 4
Nuvarande farledsavgift 0,9 4,5 4,9 1,6

årsavgiftTotal åtgärderutan 1,0 4,8 6,4 1,8
procentuell höjning 8 % 8 % 31 % %18-

årskostnadTotal för vidtagna 0,6 2,6 6,2 4,7
åtgärder

årskostnadTotal för vidtagna 0,5 2,2 5,4 4,1
åtgärder efter investeringsbidrag
restitution
Årlig avgiftsrabatt vidtagna 0,1 0,5 2,3p.g.a. 0,5
åtgärder

rabattens årskostnadenandel %22 22 % 47 %av 12 %-
årligaRedarens merkostnad 0,4 1,7 3,1 3,6

redarens andel totala kostn. 65 % 66 % 51 %av %76-

Av tabell framgår7.8 rederiets andelatt merkostnaden medav
hänsyn till investeringsbidrag ochtaget avgiftsrabatt varierar mellan
hälften och fjärdedelar totalkostnaden.tre av

Sjöfartsverkets direkta kostnad för åtgärderna utgörs av
investeringsbidraget restitutionen. Det 15 % åtgärdernasutgör ca av
totalkostnad på årsbasis. Om Sjöfartsverkets intäkter ska oföränd-vara
rade krävs rabatterna på farledsavgiften plusatt lämnade investerings-
bidrag kompenseras höjda avgifter för de fartyg inte vidtar deav som
eftersträvade åtgärderna.

Den reala kostnadsökningen för branschen helhet exklusivesom
Sjöfartsverket därmed i princip denmotsvarar årliga totalkostnaden
för de vidtagna åtgärderna. De rederier vidtar åtgärder fårsom en
kostnadshöjning på till 75 % åtgärdskostnaden, kanupp av men
komma ned till kanske 30 å 40 %, beroende på vilken rabatt som ges

hamnarna till fartyg vidtagit åtgärder.av som
För rederierna sig således inte valet vidtater åtgärder eller inteatt

med de diskuterade styrmedlen helt självklart. Den nettokostnads-som
ökning rederiet får vidta åtgärder bedöms bliattgenom större än
avgiftsökningen för inte vidta åtgärder. Omatt inte hamnavgiftema
sänks i enlighet med överenskommelsen finns det risk varkenatt
svenska eller utländska redare kommer vidta åtgärder i beräknadatt
omfattning.
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hamnavgifterDifferentierade

princip innebärahamnavgiftema ska idifferentieringmedSystemet av
dominerashamnar,för hamnarna. Förintäkteroförändrade även som

förväntas vidta åtgärderfartygendärfárjetrafrk och merpartentät avav
trafikförkan det dock bli svårtutsläppen,reduceraför attatt annan

intäktsbortfallet.kompensation för Defårsåavgifternahöja att man
totala antaletförsvarade 1994 52 %hamnarnafem största av
färjoranlöpenför 80 %sannoliktfartygsanlöp och samtav caavca

desvenska hamnar. Vidhamnavgifter i störstaerlagda60 % tre avav
dominerande.heltfärjetrafikenhamnarna är

Även fartygs-hamnar, därofta konkurrensutsattaochi mindre
bli svårtverksamheten, kan detdominerar-lossningochlastning att

hamnavgiftema.höja
miljödifferentieringinföragenomförbartsannoliktDet attär mest

där hamnarnaStockholm och Göteborg,hamnavgifter i t.ex.av
trafrkunderlagetlastfartyg. kanHärsåväl färjormedtrafikeras som

kanmed avgasrening,till fartyglämnasrabatter,medge att som
åtgärdervidtagitfartyg inte haravgifter förhöjdakompenseras somav

utsläpp.skadligaför reduceraatt

koldioxidavgiftInternalisering7.4.3 genom

Överenskommelsen avseende koldioxid-utformad med påinteär
proportionella åtgångendirektkoldioxidUtsläppenutsläpp. är motav

koldioxidavgiftkonstaterathar tidigarebränsle. Vifossilt att somenav
kostnadseffektivtkolinnehållbränsletsfossilatill det ärrelaterad ettär

anpassninghandmöjliga i förstaAnpassningarstyrmedel. är avgenom
bränslesnålaanvändningochpådraghastighet meraavgenom

maskiner.
bl.a. dendirekt inomnärvarande inte beskattasförBränslet kan

gällande EU-regler. Ensjöfarteninternationellayrkesmässiga p.g.a.
ochfarledsavgiftemadelutformaskoldioxidavgift kan görasavsom en

praktiskt möjligtdetVi bedömerfartygstyp.beroende är attattav
faktiskaungefärligagrundas påavgiftssystemkonstruera ett som

koldioxid.utsläpp av
beräknavi låtitredovisats harfartygsexempeldeFör som nyss

koldioxid.olika värderingar Enkoldioxidavgift vidpåstorleken aven
koldioxid kr/kgvärdering O,38nuvarandegrundasavgift avsom

avgiftshöjningmiljömotiveraddelendominerandedenskulle bli av en
värderingarför oljetankern. Högrefartygstyperstuderadeför alla utom

Särskiltavgiftsnivåer.högreinnebäragivetviskoldioxid skulle ännuav
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skulle avgiftshöjningen bli för fárjetrafikenstor på grund det storaav
antalet anlöp och de relativt maskiner används på dessastora som
fartyg.

7.4.4 alternativEn modell för differentierade
Öfartsavgifter

generellaDen princip för intemalisering effekter viexternaav som
tillämpat för samtliga trafikslag innebär efter finnasträvaratt att en
kombination kostnadseffektiva styrmedel för varje delsektor. Dessaav
kan bestå såväl ekonomiska styrmedel regleringar.av som

alternativEn till den redovisade överenskommelsenansats ärnyss
sjöfartens marginella utsläpp till luft avgiftsbeläggsatt enligt de

principer vi har för andra trañkslag.använt Det innebär att
prissättningen baseras på utsläppsvärderingar, syftar till attsom
återspegla de marginella åtgärdskostnadema för hela transportsektorn.

Som arbetsvärden för dessa marginella åtgärdskostnader har i
infrastrukturplaneringen och vid beräkningen effektivitets-av
motiverade avgifter/skatter i andra sektorer de så kalladeanvänts
ASEK-värdena, ursprungligen avsåg bildattsom ge en av
förhållandena inom vägsektom.

En berättigad fråga det relevant värderaär utsläppenär attom av
skadliga från sjöfarten på motsvarandeämnen för andrasätt som
transportslag. vissaI avseenden, för klimatpåverkande utsläpp,t.ex.
bör värden tillämpas för sjöfartens utsläpp.även Att användasamma

värden till havs skadeverkan till betydandeämnen,utesamma av vars
del består negativa effekter på människans hälsa och närmiljö, kanav
däremot mindre relevant vad gäller utsläppen. Tillämpningenvara av
ASEK-värdena för sjöfarten bör därför begränsas till hamnar,
skärgårdsområden och kustnära områden. Praktiskt kan detta ske

endast utsläpp sker under hamnanlöpsperiodatt förgenom som en
fartyget avgiftsbeläggs.
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Årliga några åtgärdermiljöavgifter för typfartyg och medTabell 7.9. utan
åtgärdskostnad. år.Miljoner kronor Källa:åtgärder. Jämförelse med per

SIKA 1997.
färja OljetankerTorrlast Roro Stor

brt 20 000 brt 60 000 brt 60 000 brt4 000
0,9 4,9 1.6farledsavgift 4,5Nuvarande

Arlig åtgärder 44,6 0,71,6 8,6miljöavgift utan
Arlig åtgärder 0,6 3,2 16,5 0,3miljöavgift med

% % %21 % 21 21 21andel-för kväveoxider
% %% % 23 2323 23-för svaveldioxid andel
% %% 56 % 56 5656-för koldioxid andel

Arlig åtg. 1,0 28,1 0,45,4vidtagnarabatt p.g.a.
Atgärdskostnad 6,20,6 2,6 4,7

för redarnaskulle det klart lönsamttabell 7.9framgårSom varaav
räkneexemplet föralla fartygstypema iåtgärder förvidta utomatt

skillnaden mellan kostnaden förexempelvis färjanföroljetankem är-
åtgärderna mkr år,för de vidtagna 22åtgärder och rabattenvidtaatt per

färja åtgärder skullemiljöavgiften förårligamedan den utansamma
mkr.till drygt 44uppgå

miljöavgiften ifölja utsläppen bordekorrektpåFör sättettatt
begränsning till respektive 18anlöp den 12varjeprincip belasta utan

farledsavgiftensfärjor beträffandelastfartyg ochgälleranlöp som
beräkningar skullevi i vårade typfartygfartygsdel. För använt ensom

dock medföra avsevärdadettakonstruerad påmiljöavgift sätt
jämfört med gällandefárjetrañkenför särskiltavgiftshöjningar system.

således mycketoch lågsvavligt bränslekatalysatoranvända ärAtt
miljöavgiftanlöp,fartyg med frekventaåtgärder förlönsamma om en

avgiftstak vidprincipernade gällandeenligtskulle konstrueras om
endast fåtal anlöp åroljetankem medvisst antal anlöp. För ärett per

med det alternativa avgiftssystemet.ocksåklart olönsammaåtgärderna
skullealternativa miljöavgiftssystemetdethögst troligtDet är att
enligtomfattning på åtgärdernamedföra minst systemetsomsamma

för kväve-innebär åtgärdskostnademaöverenskommelsen. Det att
skulle bli minst lika enligtsvaveldioxid ocksåoxider och stora som

alternativa miljöavgifts-troligt detöverenskommelsen. Det är att
detmedföra anpassningar längre siktskulledessutom närsystemet

bränsleförbrukning.fartygensgäller
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Tabell 7.10. Jämförelse mellan farledsavgift enligt trepartsöverens-
kommelsen och alternativ modell. Källa: SIKA 1997.

Torrlast Roro Stor färja Oljetanker
Nuvarande farledsavgift 0,9 4,5 4,9 1,6
Avgift enl. överens- 1.0 4,8 6.4 1,8

åtgärderkommelsen utan
Avgift enl. överens- 0,5 2,2 5,4 4,1

åtgärderkommelsen med
Avgift enl. alternativ 1,6 8,6 44,6 0,7

åtgärdermodell utan
Avgift enl. alternativ 0,6 3,2 16,5 0,3

åtgärdermodell med

Vårt förslag7.4.5 till milj ödifferentierade avgifter för
Öfarten

Genom genomföra trepartsöverenskommelsen kan inteatt man
åstadkomma full intemalisering sjöfartens kostnader. Viexternaen av
har å andra sidan konstaterat i kapitel det5 internationella skälatt av
och konkurrensskäl inte möjligt intemalisera denär att tungaav
vägtrafrkens kostnader till viss del. För inteexterna än attmer
missgynna godstrafiken med övriga trafikslag bör därför inteman
heller intemalisera de kostnaderna inom dessa fullt Inomexterna ut.
sjöfarten kan sådan kompensation nivån förgöras atten genom anpassa
intemalisering koldioxidutsläppen.av

Enligt vår bedömning överenskommelsen mellan Sjöfartsverket,är
Redareföreningen och ochHamn- Stuveriförbundet iett rättsteg
riktning effektiv avgiftsstruktur inom sjöfartenmot ochen mera en
intressant lösning fasta depå reella åtgärdskostnadematar isom
sjöfarten. liggerDet värde i själva tagit initiativett stort tillatt parterna

miljöanpassa sina avgifter.att
Våra analyser tyder på Sjöfartsverkets avgiftsförslag iatt

överenskommelsen kan behöva justeras något för ytterligareatt
förstärka incitamenten vidta åtgärder.att

Vi det viktigt överenskommelsenär fullföljsatt attanser attmen
Sjöfartsverkets åtaganden i överenskommelsen inriktas så att
incitamenten förstärks för vidta åtgärder. kanDettaatt t.ex.
åstadkommas högre investeringsbidrag restitution förettgenom
vidtagna åtgärder eller högre avgift för dem inte vidtargenom en som
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justerai uppdragSjöfartsverketdärförföreslår attåtgärder. Vi att ges
med detta.enlighetöverenskommelsen idelsin av

förstaunder deåtminstonekommererfaritVi har attparternaatt
Vi föreslårmånad.effekter sjätteavgiftssystemetsutvärderaåren var

sedaneffekternautvärderauppdragiSjöfartsverket attatt ges
kring år 2000. Omår, dvs.bruk i någravarit iöverenskommelsen

avgiftssystemetbörföreligger över.dåbehov ses
arbetarinternationella planetdetSverigevidareföreslårVi att

frånminska utsläppföröverenskommelsermotsvarande attför att
närområde.första hand i vårtländer, iandraiinförssjöfarten även

sjöfartensintemaliseringdriva fråganaktivtocksåbörSverige avom
nivå.internationellkostnader påexterna

miljöbedömningStrategisk7.5

transportslag. VimiljövänligtblipotentialSjöfarten har ettattstoren
utsläppgällermiljöproblem. Detsjöfartensrad t.ex.påpekathar aven

för sjöfarten,specifikaproblemAndrakväveoxider. ärsvavel ochav
Spridningavfall.ocholjatill annatutsläpp vatten avavsom

ekologiskainnebärakanballastvattenviaorganismerfrämmande
risker.

ochBaltic Strategyaktiviteterflerapekat påhar viSamtidigt t.ex.
sjöfarten,frånminska utsläppentrepartsöverenskommelsen attom

miljöutveckling.iresulterabörvilka gynnsamen
stärkerochkompletterarsjöfartenintemalisering iförslagVåra om

ocksåviktigtaktiviteterna. Detpåbörjade attärredande
demiljöriskermed detillkommaochuppmärksamma rätta nyasom

höghastighetsfartyg upphov till.kan ge
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Flyget8

problemsituation och8.1 Dagens

resandeTrafik och8.1.1

i övrigaflygtrafiken har, liksom Europa,utrikesresande i denAntalet
ökningenhar1990-talet. Sedan 1993delenkraftigt underökat större av

däremot underi inrikesflyget harAntaletvarit %.33 passagerare
Årunder 1996.började åter öka någotminskatperiod mensamma

hälften inrikes.miljoner flygresor,gjordes 171989 nära varav
visas i tabell 8.1.transportslagende olikaPersonresandet fördelat på

trafikslagenl, Persontrafikenpå 1995.Persontrafiken uppdeladTabell 8.1.
trafikslagenl, år 2005 och 2020,Källa: Transportprognoserpå 1995.uppdelad

VTI.Vägverket,Banverket,
%Miljarder personkm

101 86bil bussVägtratik +
spårväg 6.3 5exkl t-bana,Järnväg

2 33,3Flyg
Övrigt 66,9

117,5 100Totalt
1 färja räknatspersontrafik medinteHär har
2 utrikes flyginrikes delInrikes samt av

statligaArlanda. Alla detillgrad koncentreratInrikesflyget i högär
flyglinje iKiruna,förbindelse ditdirektharflygplatserna utom vars

flygplatser har därutövermellanlandning. Någrainnebärregel en
finns fåtal tvärlinjer.med Detförbindelse Bromma. ett

antal destinationer frånbedrivs tilllinjetrafikUtrikes ett stort
London ochdestinationeroch till tvåLandvetterArlanda och

flygplatser i södrahar flertaletAmsterdam från Sturup. Därutöver
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Sverige direkt förbindelse med Köpenhamn. Trafiken går till 90 %ca
av utrikesresenärema på Europa och endast Arlanda har linjetrafik
utanför Europa. Utrikes chartertrafik bedrivs från tiotal flygplatser.ett

Ca 70 % all utrikestrafik sker på Arlanda. inrikes-Avav
passerade drygt 40 % Arlanda, då andelen inte kanpassagerarna men

eftersom50 % räknasöver både ochvara passageraren avrese-
ankomstorten kan andelen uttryckas 85 % 42,3/ 50.snarare som

fraktflygFör dåligt mått verksamheten,är eftersom flygton ett
enbart anlitas för högvärdigt gods. Måttet dock relationen mellananger
flygplatserna. Frakthantering betydelse finns inom det statligaav

enbart på Arlanda 104 000 exkl. årsystemet 1995,ton post
Landvetter 23 000 ton och Sturup 9 300 ton. Ingen flygplatsannan
hanterade 500 Skavsta medän 9000 1996 harton. tonmer ca
etablerat sig fraktflygplats för flygplan.storasom

Flygets infrastruktur8.1.2 flygplatssystemet-

Sverige finns trafikflygplatser,I 54 dvs. flygplatser med förutsättningar
kunna trafikeras med linjetrafik. Luftfartsverket 14 dessaatt äger av

och driver därutöver civil flygverksamhet fempå militära flygfält.
Övriga trafikflygplatser kommuner utom Linköpingägs ägsav som av
SAAB. Linjetrafik bedrivs f.n. vid 45 de trafikflygplatsema,54av
inklusive och Idre, därHemavan flygtrafik inte bedrivs året runt.

statliga flygplatsernaDe drivs inom Luftfartsverkets fyra resultat-
enheter:

division Stockholm: Arlanda och Bromma
division Landvetter

Ängelholmdivision Sturup: Sturup, Halmstad, Ronneby och
division Regionalflygplatser: Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kiruna,
Luleå, Norrköping, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Visby,
Örnsköldsvik Östersund.och

De 34 kommunala flygplatserna inkl. Linköping antingenär
kommunala förvaltningar eller kommunägda aktiebolag, i vissa fall
med flera kommuner ibland med landstinget.ägare, ävensom
Linjetrafik, säsongstrafik eller fraktflyg bedrivs på 27 dessa.av

flygplatsernaUtöver finns omfattande infrastruktur i formen av
anläggningar för kommunikation, navigation och övervakning.

Flygplatssystemet bedöms det gäller bankapacitetnär fulltvara
tillräckligt för nuvarande och framtida bruk för lång tid, med undantag
för Stockholmsregionen.
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inrikesflygetförvälflygplatser45 är anpassat attNätet engeav
årenflygplatser harföreslagnaantalstruktur. Etteffektiv genomnya

projektvarithittillsslutsatserLuftfartsverket, attutretts nyavarsav
berorlönsamma.samhällsekonomiskt Detta attbedömtsinte vara

kapacitetefterfrågadtillföra någonbedömtsharflygplatser intenya
förlängda marktransporter.uppstårrestidsförlusteroch stora genom

och eventuelli Tornedalenflygplatshar fråganExempelvis enom
ansökanLuftfartsverket har avslagitFinlandmedsamverkan utretts. en

Mommankangas.flygplats iföranläggningstillstånd 1994 enom
flygplatsprojekttill regeringen. Ettöverklagatshar gemensamtBeslutet

Övertorneå har intediskuteratsFinland harYlitomio iochmellan men
iutvecklingenuteslutasheltkan intevidare. Det attförts

diskussioner.till fortsattalederBarentsregionen
Karlstad ochförersättningsflygplatsnybyggnadpågårF.n. enav

Regeringenpåbörjats.Arlanda harbanan påtredjemed denarbetet
iinvesteringarbehovluftfartens1996/97:53ibedömer att avprop.

planeringsperioden 1998-2007kommandedenförinfrastrukturen
planperiodenunderInriktningenår.miljard kronortilluppgår perenca

i bl.a.ersättningsinvesteringarpräglasdeltillkommer attstor av
miljöförbättrandeochflygsäkerhets-flygtrafikledningför samtsystem

Även kan kommaterminalkapacitetenflygplatserna. attvidåtgärder
svenskadenföljddelvis tillinvesteringar,betydandekräva av

Schengensamarbetet.tillanslutningen

flygplatsfrågaStockholms8.1.3

avtalregeringenStockholm ochifullmäktigegodkände ettjuni 1994I
till och medflygplatsvidmarken Brommaupplåter statenstadendär
Stockholmsmajoriteten ibegärde denvalet 1994Efterår 2011. nya

förhandlingsdelegationskulleregeringenstad utsesnarast somatt en
stadens del BrommaMålet förmed.förhandla attkundestaden var

1996.vid utgångennedskulle läggasflygplats senast av
med uppdragutredarei april 1995tillkallade attRegeringen en

nedläggning Brommatidigaretillmöjligheternaanalysera aven
resultatetredovisade utredaren1996avtal.gällande Imedjämfört mars

bör Brommainriktningenförordadeoch attanalyssin att varaav
skeberäknasklar.tredje bana DettaArlandasavvecklas ärflygplats när

2001.till år
hängerbeslutfattatfebruari 1997underharRegeringen tre som

överklagadebeslut vissagällerfrågor. Detmed dessa omsamman
fördjupadArlanda, beslutbanan påtredjeför denmiljövillkor om en

nedläggningvidregionala etc.ekonomiska,effekternaanalys avav
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Bromma beslut uppdrag till Luftfartsverketsamt utredaattom om
behovet flygplatskapacitet i Stockholmsregionen på längre sikt.av
Regeringen under försommaren beslutaväntas 1997 förhandlingom en
ska inledas med Stockholms stad tidigarelägga avvecklingenattom av

flygplats jämförtBromma med gällande markupplåtelseavtal.

8.1.4 Statliga och kommunala subventioner till flyget

Flyget finansierar till delen sinstörsta verksamhet. Avegen
investeringarna på mkr706 1995 finansierade Luftfartsverket

Återståendemkr.551 mkr155 täcks statliga och kommunala bidrag.av
regionalpolitiskaAv skäl erhålls visst statligt stöd i olika former
direkta och indirekta subventioner.genom

Beredskapsanslaget från uppgick till 106 mkr 1995 ochstaten
kommer delvis mkr denca 50 civila luftfarten till godo.

Kommunal förlusttäckning omfattade mkr150 1995 föreca
resultatutjämnings- och skogslänsbidrag och behandlas i avsnitt.nästa

Skogslänsbidrag utbetalas sedan slutet 1980-talet till kommunala
flygplatser i skogslänen ca flygplatser15 i Värmlands, Kopparbergs
och Gävleborgs län alla län dessa. Anslaget på normaltsamt norr om

mkr fördelas15 Luftfartsverket finansieras helt staten.av men av
Resultatutjämningsbidrag utbetalas Luftfartsverket till f.n. femav

kommunala flygplatser Kramfors, Borlänge, Trollhättan/Vänersborg,
Växjö och Kristianstad. Luftfartsverket och delar påstaten
finansieringen. Statens andel 10 totalt 20 mkr 1995.var av

LTA-anslag kan sedan några år tillbaka utbetalas till investe-även
ringar i kommunala flygplatser de har linjetrafik. Beloppen harom
varierat i omfattning och uppgick till mkr8 1995 och till 23 mkr 1996.

Östersund-UmeåStaten upphandlar trafik enda flyglinje, fören
mkr. Motivet5 i första hand möjliggöra rimligaär restider frånatt

Östersund till regionsjukhuset i Umeå. Kommunerna upphandlar
flygtrafik i betydligt utsträckning, kostnadenstörre för detta ingårmen
i den kommunala underskottstäckningen. Statens upphandling av
regionalpolitiskt motiverad interregional trafik behandlas i kapitel 9

långväga persontransporter.om
Skattefri försäljning med omtvistat subventionsinnehåll.är posten

har uppskattatsDen till totalt 250 mkr.ca
statligaDe och kommunala subventionerna 1995 till flygsektorn

kan totalt uppskattas till mkr500 inklusive flygplatsemasca
nettointäkter från skattefri försäljning. Därutöver har fem statliga och
nio kommunala flygplatser med linjetrafik försvarsmakten som
huvudman. de statliga flygplatsernaFör medför detta sannolikt ingen
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Luftfartsverket betaladesubvention. 1995 i genomsnitt mkr för9,2 var
fem flygstationernaoch de ersättning till försvaret. finnsDetsomen av

samlad storleksbedömning subventioneningen den civilaav av
trafikflygplatsema.trafiken de nio kommunmilitära

kommunala subventionema omfattar del dolda drift-De även en
kapitalkostnader och därför de beloppoch direktstörreär än man

heltäckande redovisning skulle därför höja beloppet förredovisar. En
underskottstäckning med flera tiotals miljonerkommunal kronor.

finansieringenhuvud roblem de8.1.5 Ett av-
kommunala flygp atserna

flygplatser har svårigheter ekonomisktFlertalet kommunala stora att
fördriften med undantag Växjö, går med betydandeklara som,

kommunala flygplatserna linjetrafikunderskott. övriga med inkl.De
LinköpingSAAB-ägda flygfältet i hade samlatdet 1995 ett

storleksordningen mkr före skogsläns- ochdriftsunderskott 150av
resultatutjämningsbidrag.

sig mycket svårt undvika driftsunderskott vidhar visatDet att
flygplatsdrift, särskilt i glesbygd. betalar helasmåskalig Kommunerna

driftsunderskottet. kommuner harhuvuddelen Deeller som enav
flygplats behöver däremot inte bidra tillförlustbringandestatlig

motivera.underskottstäckningen. kan svårtDetta attvara
statligt och kommunalt för flyg-Uppdelningen mellan ansvar

betingad och har ringa samband med volymerplatserna historisktär
statliga flygplatserna kan inte heller i sigoch belastning. De anses

Örnsköldsvikinte uppenbart varför ochstomnät; det ärutgöra ett
flygplatser medan Kristianstad, Växjö ochHalmstad har statliga

kommunala. volymmässigtTrollhättan/Vänersborg har Den största
Växjö hade 1995 flerkommunala flygplatsen änpassagerare sex av

säkra trafiken de kommunalaflygplatserna. påde statliga För att
lösning samverkan mellandärför långsiktig iflygplatserna krävs en

och kommuner.stat
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Flygets miljöproblem8.1.6

Flyget orsakar miljöproblem i första hand utsläppgenom av
luftföroreningar koldioxidoch och bullerstömingar i sambandgenom
med och landning.start

Flygets energiförbrukning uppskattas till 0,45-per passagerare ca
kWh personkilometer beläggningsgrad0,60 65 %. Det kanper

jämföras med 0,6 för långväga biltrafik och kWh0,1ca ca per
personkilometer för jämvägstrafiken. jämförelseEn mellanannan
transportslagen kan betrakta koldioxidutsläppengöras attgenom per
personkilometer för flyget kg/personkm,0,l-0,2 för järnvägenca ca-

och för vägtrafiken knappt0,01 0,2.
totala utsläppen från luftfarten och övriga trafikslagDe redovisas i

tabell nedan.8.2

frånTabell Utsläpp till luft trafiken 1995. Källa: Trafikverken8.2. 1997.
Koldioxid Kväveoxider Kolväten Svaveldioxid

% % % %tusen ton tusen ton tusen ton tusen ton
Vägtrafik 18 900 135 157 183 64 90 6

100 2Järnväg 1 11 1 1 1
i 1 600Flyg 5 1 127 1 2

2Sjöfart 692 300 16 223310 9 92
1 flygInrikes inrikes del utrikessamt av
2 från fritidsbåtar15 000 tonvarav

Antalet för flygbuller uppskattas till 100 000,utsattapersoner ca
delvis till följd trafik.40 000 militär gällerDetvarav ca av

bor flygplatserhuvudsakligen i närheten och särskiltpersoner som av
under inflygningsstråken. Regeringen aviserar i 1996/97:53 attprop.

kommer Luftfartsverket och Försvarsmakten i uppdragatt attman ge
förgenomföra åtgärdsprogram minska flygbullret i befintligett att

bullerisolerandebebyggelse åtgärder under planperioden 1998-genom
2007.

Möjligheterna till intemalisera flygets miljöproblem behandlas iatt
avsnitt 8.4.

Flygsäkerhet8.1.7

Säkerheten inom flyget hög. Den olyckan med dödsfall iär senaste
inrikes linjetrafik inträffade Antalet haverier1989. i svensk luftfart var
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antalet omkomnaflygtimmar och 0,04100000totalt 0,54 perper
privatflygetperioden 1986-1995.under Inomflygtimmar100000

dödsfall. Underolyckstillbud och någraantalvarje årförekommer ett
onormaltoch 1995,sjuomkom1996 ettsom varpersoner

privatflyget. Sominomomkom 22olycksdrabbat år, personer
vägtrafikendödades inom 5721996jämförelse kan nämnas att
jämvägstrafikeninomallvarligt 3 965skadadesoch personer,personer

dödades 8 personer.

förhandlingsprogramLuftfartsverkets8.1.8

miljöförbättringar

redovisattill regeringenfebruari 1997har iLuftfartsverket ett
civilafrån denluftföroreningarutsläpphandlingsprogram mot av

miljömässiga, tekniskaaktuellabeskriverSverige. Planeniluftfarten
regleringar/miljönorrneroch behandlarförutsättningarekonomiskaoch

avgasklasser.avgifter ochdifferentieradeflygplan,för
differentieradeförinföraLuftfartsverket systemettattavser

led i dettaochjanuari 1998den 1BARLAavgifter ettsenast som
med avseendeflygplanstyperförmiljöklassningssystemettpresentera

juliden 1997.avgasutsläpp 1
medtillsammansLuftfartsverketflygbuller hargällerdetNär

till1995Naturvårdsverket utarbetatochFörsvarsmakten rapporten
användsmöjliga åtgärder.och Rapportenkriterierregeringen somom

vidbullerproblemhanteringLuftfartsverketsförunderlag av
ställning tilltagit1996/97:53har iRegeringenflygplatserna. prop.

iförslagvissa rapporten.
fortsättningen bör arbetatrañkverken ihurkapiteli 12diskuterarVi

miljömålen.handlingsplaner för nåsinauppföljningenmed attav

konkurrensförhållandenroll ochFlygets8.2

näringslivochför regionerrollFlygets8.2.1

snabbabehovettillgodoseförutsättningargodaharFlyget att av
har ocksåFlygetutrikesochinrikes storlångväga transporter.

Inrikesflygetbrådskande gods.högvärdigt ellerför fraktbetydelse av
delarnäringsliv i demedborgare ochbetydelse försärskilthar stor av

bl.a.transportmöjligheter,alternativasaknar godalandet storasom
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delar Norrland. väl utbyggt och fungerandeEtt inrikesflyg basärav en
och förutsättning för hela landet ska kunna bebos och utvecklas.att
Flyget har också och växande betydelse för den svenskastoren
turistnäringen, i de inre delarna Norrland.t.ex. av

vilken grad flygtrafiken kan befrämjaI utvecklingen näringslivetav
och regioner har diskuterats i olika sammanhang, Svenskat.ex. av
Kommunförbundet Flygplatsernas betydelse för regional utveckling,
Folke Snickars 1990. slutsats från dennaEn det inte gårärrapport att

entydigt slå fast flygplats får inkomst- och tillväxteffekter påatt att en
region. kan detDäremot så utveckling iatten vara en gynnsam en

region leder till efterfrågan ochpå utveckling goda flygförbindelserav
det omvända god flygtillgänglighet kanän ettsnarare en vara-

nödvändigt inte tillräckligt villkor.men
Dock kan med säkerhet hävda försämrad flyg-större attman

tillgänglighet medför regionalekonomiska nackdelar. Samtliga 43
flygplatser har reguljär passagerartrafik året har haft sådanruntsom nu
trafik tillräckligt länge för den bör ha påverkat näringslivetsatt
struktur. trafiken skulle dras eller heltOm upphöra finns därförner
betydande risker för skadeverkningar för det lokala näringslivet och
regionens utveckling. har också framförts till kommitténDetta från ett

antal kommuner.stort
trafiken har flygetden utrikes mycket viktig roll, både förFör en

och i tjänsten. utrikes privatresor genomfördesAvsemesterresor resor
1/3 flyg och ungefär lika mycketmed med bil exklusiveca

färjetrafiken. Utrikes tjänsteresor sker till allra delen med flygstörsta
kraftigtca Utrikesflyget ökar och kapacitetsproblem70 %. på några

utländska flygplatser kan förutses. Trängseln i det utländska
luftrummet förväntas dock kunna bemästras med förbättrad teknik,
bl.a. satellitnavigation. Inrikes finns ingen trängsel i luftrummet.

Konkurrens med andra trafikslag8.2.2

Flygets huvuduppgift klara långväga inrikes och utrikesär att
och frakt högvärdigt eller brådskande gods.persontransporter av

miljöskäl det inte önskvärt trafikAv med tåg flyttas tillär att över
flyg. Miljöbelastningen räknad trafikant däremot ungefärärper
densamma för flyget vägtrafiken,och samtidigt flygetsär störstasom
konkurrent. både och tjänsteresorprivat- innebär flygetFör i regel ett
dyrare alternativ. Flyget kan inte erbjuda någon motsvarighet tillt.ex.
tjänstebilens låga privata marginalkostnader. Säkerhetsargument talar
för flyg, det inte givet korrekt bedömningär resenären görattmen en

skillnaden i risk mellan bil och flyg.av
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trafikarbetet avstånd mil, därAv 10 allt inrikesflyg ligger,över
utförs på medan tåg och flyg delar75 % lika resterande 25 %väg,
enligt den pågående resvaneundersökningen. På sträckor 30 milöver
ligger flygets andel figur24 %. Av framgår8.1 bilen harattca

andelen ända till 90 mil och flyget dominerarstörsta attav resorna upp
fárdmedel för längreännusom resor.

70
60

BilEi50

BussI39
FlygI2o

10
0

300- 500- 700- 900- 1100-
499 699 899 1099

påfördelatFigur 8.1. Andel inrikes transportarbete färdmedel efterochav
färdlängd. Källa: Luftfartsverket och Riks RVU.

har bekräftatResvaneundersökningen också huvudkonkurrentenatt
i alla inrikesflygets linjer bil, inte tåg. vissapå För sträckorärstort sett

effektiv tågtrafik har flygbolagen inte visat sigmed särskiltvara
flyga direktlinjer,intresserade på sträckorna Luleå-att t.ex.av

Sundsvall-ÖstersundGällivare, och Göteborg-Malmö.

Luftfartsverkets uppgifter8.2.3

LuftfartsverketEnligt sin instruktion har huvuduppgifter:sex

Främja utvecklingen den civila luftfartenl av
och utveckla flygplatser för civil luftfart2 Driva statens
tillsyn flygsäkerheten för den civila luftfarten3 Utöva över

föroreningarför skyddet miljön från civil luftfart4 Svara motav
för flygtrañktjänst i fred för civil och militär luftfart5 Svara

Ombesörja beredskapsanläggning för civila flygtransporter.6

Luftfartsverket också antal ålagda ekonomiska mål:styrs ettav

avkastning justerat kapital efter fiktiv skatt13 % eget0
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restriktion försoliditet vid utgången 1999, verkets25 % av en0
maximalt för höjas med räknat fråntrafikavgifter 80 % NPI,avsom

år 1993.

Luftfartsverket ingår inte bara affärsverksamhetenaffärsverketI
Luftfartsinspektionenmyndighetsfunktionema ochde tvåävenutan

avdelningen. personal- och resursmässigtLuftfartspolitiska Dessa är
förhållande till affársdelen.små i

f.n. Kommunika-Luftfartsverkets struktur utreds inomFrågan om
tionsdepartementet.

samverkanInternationell8.2.4

sammanslutning nationella luft-ICAO, FN-organ, ärär ett avensom
gradi Montreal. Flyget i högmed huvudkontorfartsmyndigheter styrs

och i synnerhet 1944 årsavtal inom ICAOinternationella avav
organisationen. Avtalen integrundadeChicagokonvention, ärsom

den nationellakan ändå begränsabindandejuridiskt men
möjligheter.trafikpolitikens

luftfartsmyndighetema har ocksåeuropeiskaDe en egen
påverkasinträde iSveriges EUorganisation, ECAC. Genom

marknad ochöppnandetbl.a.flygbranschen gemensamav engenom
konkurrenslagstiftning.

och kvittnings-intresseorganisationbaserad i Geneve,IATA, är en
begränsningreguljärtrafikbolagen och intekassa för de utgörstörre en

trafikpolitikens spelrum.av
Eurocontrol, medluftrumsorganisation,finnsSlutligen enen

Sverigedebitera luftfartsavgifter, CRCO.organisation försärskild att
och inträdde den januari iEurocontrol något år 1 1997med ihar varit

CRCO.

inrikesflygetAvregleringen8.2.5 av

uppdelat mellan Linjeflyg,inrikesflyget SAS,tidUnder lång var
och få mindre bolag.SAS-sfáren någraSwedair

inrikesflyget avreglerades, krävdesjulitill den 1992,1Fram när
dvs.och Linjeflyg hade företrädesrätt,varje linje. SASkoncession for

linjer SAS/LIN inte ville flyga.flyga enbart deandra bolag kunde som
och fåtal direktlinjerform ekrarlinjesystem iDet ett somav nav,

utvecklingenupphov till ganska statiskt,regelsystemet menvargav
stämde väl med vadtyder på detefter avregleringen överensatt en
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åstadkommit. Regelsystemet förhindrade intefriare marknad skulle ha
tvärlinjer; då fanns helt enkelt inte tillräckliguppkomsten som nuav

motivera trafik direkt mellan två ekrar iefterfrågan för utom ettatt
fåtal fall.

släpptes prissättningen helt fri.samband med avregleringen DettaI
framför allt de linjer där Transwedetill sänkta priser påledde

sänkte priserna delmed SASkonkurrerade SAS. Dessutom en
lågdestinationer där operatör, näramen som annanman var ensam en

sänkta affársresenärkonkurrensen priser. Omdestination där gett
normal/fullpris,resande med affärspris inkl.definieras som

andelen sådana föroch årskort 45 %buntbiljetter vara cauppges
affarsreseandeloch för Skyways.Transwede, för SAS 75 % SAS50 %

tillstigit från 35 % 1993 53 % 1995.hauppges
i flera sammanhang.inrikesflyget har utvärderatsAvregleringen av

hur del förändringarnasvårt bedömautvärderingama detI är storatt av
avregleringen, lågkonjunkturen,andra faktorerberor på än t.ex.som

Övertagande Linjeflyg.och SASinförandet avmomsav
från bl.a. priseti sin utvärdering 1994Luftfartsverket påpekar att

andra,Stockholm—-Karlstad, minskatlinjer,ökat vissapå t.ex. men
turutbudet haroch Stockholm-Luleå ochStockholm-Umeå attt.ex.

fleraminskat på andra.med konkurrensalla linjerökat på men
från bl.a. resandetpåpekar i sin studie 1996Konkurrensverket att

drabbats kraftiga prishöj-flygplatser harkommunalafrån många av
subventionerar regional-SAS/Linjeflyg inte längreeftersomningar,

flyget.

för flygets infrastrukturAvgifter8.3

infrastrukturenNuvarande prissättning8.3.1 av

flygplatsernaoch de statligaAvgifterna för luftrummet utgörs av

landningsavgift
Navigation Charge, avgift för lokal flygtrafik-TerminalTNC

ledning
undervägsavgift
passageraravgift
securityavgift.0

8-17-0343
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I svensk inrikestrafik avgifterna 6-16utgör %, beroende påca
resavstånd, normalprisbiljett. Syftet med avgifterna är attav en
finansiera den statliga infrastrukturen och Luftfartsverkets övriga
verksamhet. Detta motiverar flygbränsle undantaget frånatt är
beskattning. Enligt EG:s mineraloljedirektiv och internationella
överenskommelser får inte heller drivmedel används isom
yrkesmässig luftfart och sjöfart beskattas.

Landnings- och TNC-avgifter, statliga flygplatser

Landningsavgift för inrikes trafik landning med belopputtas ettper per
flygplanets maximalt tillåtna startvikt. Avgiften varierarton tonav per

mellan olika flygplatser.
Landningsavgiften för utrikes trafik generellt högre förär än

Äveninrikestrafiken. här varierar avgiften Markanta skillnaderton.per
uppkommer först 30 traditionAv har utrikesavgiftemaöver alltidton.
varit högre, utveckling pågår likformiga landnings-motmen en mer
avgifter i den riktning eftersträvas inom EU.som

TNC-avgifien densamma för utrikes och inrikes trafik.är Avgiften
fast belopp landning. Storleken varierar i viktintervallär ett per som

inte för landningsavgiften.är samma som
Skillnaden mellan Arlanda och flygplatserna i Luftsfartsverkets

division Regionflygplatser förstärktes prisrefonn då1994,genom en
Arlandas avgifter sänktes och de övrigas höjdes. Ett motiv till denna

förbättra resultatet för de mindre flygplatserna. Nuvarandeattvar
inte någon samhällsekonomiskt effektiv prissättning,utgörsystem

eftersom avgiften lägst där marginalkostnaden högst och viceär är
Reformen accentuerade dessutom nackdel, nämligenversa. en annan

avgiftsbelastningen trafik mellan statligatvå regionflygplatseratt
blev orimligt hög.

Vi erfarithar EG-direktiv prissättning på flygplatseratt ett ärom
under utarbetande. därmed oklartDet korssubventioneringär om en

flygplatsermellan kommer tillåten i framtiden.att anses vara

påAvgifter kommunala flygplatser

kommunalaDe flygplatserna och några få destörre små tar utav
avgifter linjetrafiken. Trafiken kommunalapå flygplatser drivsav
genomsnittligt med betydligt lättare flygplan på de statligaän
flygplatserna. Flertalet flygplatsersmå färre 35.000 årspassagerareän

ingen avgift alls det skälet kommunerna i så fall skulletar attav
tvingas öka sitt stöd till flygtrafiken i motsvarande grad.
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Undervägsavgift

undervägsavgift debiterasEn för den flugna sträckan i svenskt luftrum.
intressant egenskap hos undervägsavgiftenEn den baseras bl.a.är att

på flugen distans, nödvändig komponent för konstruktionärsom en av
fungerande miljöavgift.en

Passagerar- och securityavgift

inrikestrafikenFör debiteras passageraravgift avresande påen per
varierande belopp, kring kr.20-40 utrikestrafikenFör avgiftenär
högre, kr, för45-70 täcka lokalkostnader för tull och polis,att men
med mindre variation. Avgiften täcka kostnaden för terminaler,avses
bagagehantering m.m.

Med sådan säkerhet inte innefattas flygplanssecurity iavses som
tillförlitlighet och teknisk flygsäkerhet safety. Hit hörannan

Ävensäkerhetskontrollen och bagage vid avgång.av passagerare
securityavgift avresande dock inte på detas ut per passagerare,
kommunala flygplatserna där polisen för säkerhetskontrollen.ansvarar

Belastningsanpassad8.3.2 prissättning och
fördelning slottiderav

grundläggande trafikpolitisk principEn trafikförsörjningenär att om
ska ske till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader och
trafiksystemet ska bidra till effektivitet i hela samhället krävs att
infrastrukturen prissatt med utgångspunkt i samhällsekonomiskaär
marginalkostnader. detInom statliga finns motsättningsystemet en
mellan effektiv prissättning för å sidan samhället och å andra sidanena
Luftfartsverket affärsdrivande verk med krav på finansieraattsom
infrastrukturen. viSom uttalat i kapitel 4 vi den statligaattanser
verksamheten inom såväl flyget sjöfarten forsättningsvis skaävensom
bedrivas i form affärsverk. En anpassning Luftfartsverketsav av
prissättning med hänsyn till samhällsekonomisk effektivitet måste
därför ske inom för de förutsättningar affärsverksamhetenramen som
sätter.

Från samhällsekonomisk synpunkt finns anledning varieraatt
prissättningen infrastrukturen efter skillnader i marginalkostnadav
mellan olika flygplatser och på Arlanda efter skillnader iäven
efterfrågan mellan olika tidpunkter dygnet.på Som framgått ärovan
skillnaderna mellan flygplatsersolika marginallandningskostnad

avspeglad i landningsavgiften. Den troligaomvänt orsaken ärsnarare
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den statliga flygplatsverksamhetenlönsamhetskravet på göratt
och lägreavgiftsbestämmande faktor,genomsnittskostnaden till

genomsnittskostnaden.högre blirtrafik desto
kapacitetsbrister under högtrafik. Någonhar vissaArlanda

pricing tillämpas dock inte.peak-loadträngselberoende taxa
tillämpningen, då alla andraden enda aktuellaArlanda skulle vara

under sin kapacitetsgräns.ligger långtflygplatser Brommautom
form tidsanpassad diskuterats dådel har någonArlandasFör taxaav

utvecklingstakt, tillsammansnuvarande nivå ochTrafikensoch då.
andrum förtredje banan år 2001,planerande öppnandetdetmed gerav

med tidsanpassadförsöksverksamhetoch vissytterligare utredning av
taxa.

helt utnyttjat,finnssituationen DetFör Bromma är ettannan. nuen
Prisetkapacitetstak för flygplan 12miljömässigt motiverat över ton.

till den nivåtrafik borde höjasförutnyttjaför Bromma tungatt som
tillämpadeefterfrågan med detlikställerdelvisåtminstone nu

fördelenden ekonomiskaförefaller rimligtmiljötaket. Det att av
flygbolagen.flygplatshållaren ochmellanläge delasBrommas

medlandning flygplatsertidsintervall för ellerslotEn startär ett
enbartflygplats. Sverigekoordinerad Ikapacitet, s.k.otillräcklig är

handhas fördelningenårsskiftet 1995/96koordinerad. FrånArlanda av
Sweden, medCoordinationAirportförening,ekonomisken
delägare.flygbolag Byte,svenskade flestaLuftfartsverket och som

bedrivs i enlighettillåten. Arbetetslottidermedhandel,inte ärmen
EG-förordning.med särskilden

skiftar avgiftsstrukturen,flygplatsernakommunaladeFör men
allsavgiftinte någonflygplatserde närmasttroligen ligger tar ensom

marginalkostnadeneftersomprissättning,effektivsamhällsekonomiskt
noll.flygplatserlågtrafikerade närapå är

bedrivs påden flygtrafikför sig såi ochkanDet tyngreatt somvara
känslig för prissättningensärskiltinteflygplatssystemetstatligadet är

förhållandeviskostnaderdessaeftersominfrastrukturen, utgör enav
marginalkostnadsbaserad prissättningtillövergångdel.liten En mer

Luftfartsverketproblem förfinansiellamedförakanskeskulle utan att
nuvarandedetflygtrafiken, dvs.förbättra utgörmärkbart systemet en

studerasfråga bör därförbästa-lösning. Dennanästgodtagbar
ytterligare.

effekterInternalisering8.4 externaav

buller fråni första handmiljöeffekter bestårnegativaFlygtrafikens av
till mark ochflygplatsverksamhet, utsläppmånflygplan och i någon
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från avisning rullbanor och flygplan samtnutsläpp luft-vatten av av
och koldioxid från flygplan.föroreningar Miljöeffektema från avisning
och rullbanor harflygplan under lång tid minskat och ärav numera
effekter behandlas inte här. Luftfartsverketsmå. Dessa har begärt

prövning verksamheten på samtliga flygplatser två enligtutomav
Örnsköldsvikmiljöskyddsförfattningama. och SkellefteåFör planeras

begäras underprövning 1998.
olycksrisker sådan storlekNågra de bör intemaliseras, viaattav

avgifter eller finns knappast.annat,
svenska inrikesflyget bedrivs till del medDet stor samma

i dag för tio år sedan. stodflygplanstyper 1996 kapitel II-planensom
för landningama. utrikes trafik har flygplans-15 % I någraca av nya

f.n.tillkommit. SAS har beställningar bl.a. Boeingpå 737-typer stora
ochmed leverans från med beställda600 1998. De planens

miljöegenskaper betydligt bättre dagens genomsnittliga flyg-är än
plansflotta, och bättre de bästa planen i dagens flotta.något än

Utvecklingen flygplanssidan bedöms knappastpå innebära några
förändringar inom överskådlig tid framåt. beräknasJetmotomstora

framdrivningsteknologindominera i åtminstone år. Flygplanens50
medför tekniska lösningar för bättrelånga livslängd miljöatt etc.

etableras marknaden.endast långsamt
drivmedel alkoholer, vegetabiliskaAlternativa oljor ocht.ex.som

inte aktuella bränslen för kommersiellt flygbedöms i dagvätgas som
överskådlig tid.under

förslag till utsläppsmål finns ingen uppdelning trafikslag.våra påI I
gjordes bedömning trafikgrenarnasMaTs-samarbetet utsläppen av av

koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och flyktiga organiska Deämnen.
innebar fram till år skulle målet för luftfarten2020att attvara
begränsa ökningen utsläppen koldioxid och kväveoxider tillavav
vissa nivåer.

Buller

flygverksamhetalla bullerstömingar från koncentreradeI ärstort sett
till flygplatsemas närområden. kom i bruk under 50-taletJetmotom
och medförde inledningsvis kraftig försämring bullersituationen.en av
Sedan dess har planen i den civila trafiken blivit avsevärt tystare.

internationella överenskommelser första generationensGenom togs
förmån förjetplan bruk i förtid till s.k. kapitel II-flygplan. Den 1ur
för denna flygplansgenerationapril 2002 går tiden till förmånävenut

för kapitel redan vanlig. Dit hör FokkerIII 100 och BAeär tsom nu ex
146.
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flygplanen och regleringar har varit de hittillsutvecklingTeknisk av
buller. förekommer också äldre planmedlenanvända Det attmot

förekommerflygplatssidan restriktioner imed ljuddämpare. Påförses
påbud viss bromsningsteknik, buller-nattstängningar,form bl.a. omav

utflygningsprocedurer och markanvändnings-ochminimerande in-
kvarstår sedan kapitelbullerstömingar III-planering. De som resp.

utfasning flygplan kan knappaståstadkommit viss förtidakraven av
intemaliserade i flygsektom.alls anses

och passageraravgiftemaflygplatserna landnings-statligaPå de är
flygplan enligtolika bullerkategorierdifferentierade mellan tre av

inrikesflygetsIII-flygplan, dit delKapitelICAO:s storen avnormer.
propellerflygplan under 340,16 SAABjetflygplan hör, och ton men

Kapitellandningsavgiften. II-har rabatt påFokker 50 8 %inte
betalar däremotoch vissa DC9 35 %Fokker 28flygplan t.ex. mer

den april 1997.från och med 1och 56 % mer
behovet buller-utfasas till år 2002II-flygplanKapitel avmen

bullervariationema bland kvarvarandedådifferentiering kvarstår
mycketflygplan är stora.

avgifts-nuvarande utformningennackdel med denEn av
rabatt förhöjningutformatsdifferentiering denär att avsom en resp.

dock dessaförutvilandningsavgiftema. Som är närmastnämnt
följd flyg-bullersituation, tillrelaterade till flygplatsensomvänt av
finns ingenstruktur.administrativa Dessutomplatsnätets

det bostäder kring-landningdygnet.differentiering Enöver av
flygplanstyp, billigarekl 22.00gärdade änBromma t.ex.är, oavsett en

Örnsköldsvik.flygplatsen iavsides belägnadenlandning kl 13.00 på
denmodifiera landningsavgiften såFörutsättningarna för attatt

Även skulle igoda. startbullerdock mycketmed bullretsamvarierar är
landningsavgift. relativtmed Enavgiftsbeläggaspraktiken kunna en

efterlandningsavgiftemamodifieringschablonartadenkel och av
åstadkommabebyggelse kring fältet skulletidpunkt ochflygplanstyp,

avgift och åstadkommetöverensstämmelse mellan erlagdmycket god
miljöavgift.det grundläggande kravet påDärmed uppfyllsbuller. en

luftföroreningarkoldioxid ochUtsläpp av

bådaeller turbopropflygplanmed jet-linjetrafrk utförsAll somnumera
produkt.eller naftabaseradfotogen-med A1,drivs JET en

allmänflyg,koncentrerad tillbensinAnvändningen är numeraav
betydelseoch mindrehelikoptrartaxiflyg och mindre är somav

m3 jetbränsle år.Inrikesflyget förbrukar 300 000miljöproblem. perca
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m3Därutöver tankas 600 000 i utrikestrafikens flygplan. Huvud-ca
delen förbrukas utanför svenskt luftrum.

kg jetbränsle1 1,25 liter vid förbränning upphov till 3,1 kgger ca
kolidioxid C02, vikten ökar O2 från luften,att itas oavsettp.g.a.
vilken bränslet används. Därutöver förbränningmotor i jetmotorger en
upphov till kväveoxider NOX, oförbrända kolväten HC och
sotpartiklar. dessa föroreningarFör finns ingen bestämdtre relation
med bränslemängden. Utsläppen kg bränsle varierar kraftigt mellanper
olika Trenden under år har varitmotortyper. utsläppenatt sotsenare av

upphört och oförbrända kolvätennästan minskat kraftigt till följdav av
bättre motorteknik.

Drivkraften för minska utsläppen och kolväten haratt varitsotav
bl.a. regleringar och utsläppsnormer. Förbättrad verknings-sot-genom
grad hos främst jetmotorer har också upphov till lägre bränsle-gett
förbrukning passagerarkilometer och därmed lägre utsläppper av
koldioxid. Förbättringen har emellertid till del uppnåttsstor genom
högre kompressionsförhållande och förbränningstemperatur, vilket i
regel medför höjda utsläpp kväveoxider kg bränsle.av per

Utsläppen koldioxid, kväveoxider och kolväten från inrikesflygav
årsskiftet 1996/97 delvis intemaliseradet.o.m. miljö-var genom en

skatt. 1989 infördes skatt på utsläpp kväveoxider och kolväten.av
Senare infördes skatt på koldioxid.även en

skilda skälAv blev skattekonstruktionen mindre lyckad. Den
avgörande nackdelen skatten inte på någotär samvarieraratt medsätt
verkliga utsläpp, eftersom den beräknas på 380 km lång flygsträckaen
vilket i slutet på 1980-talet Linjeflygs genomsnittliga flygning.var
Skatten på kväveoxider och kolväten varierade med flygplantyp.
Flygplan under kg5 700 i praktiken färre 19 stolar undantogsän på
goda grunder från skatt.

Denna skatt beräknades med hjälp deklaration, upprättadav en av
flygbolaget. Eftersom hänsyn inte till flygsträckan varierade detogs
reella skatterna mellan 300 de% nominella beloppen för kortaca av
flygsträckor, Gävle-Arlanda, till 30 % fört.ex. Stockholm-som ca
Kiruna. innebärDetta skatten inte uppfattades betalning föratt som

släppa föroreningarrätten fiskalt betonadatt ut skatt medutan som en
liten i flygsektom.acceptans

1996/97.Hela miljöskattsystemet avskaffades vid årsskiftet Några
flygbolag har gjort gällande skatten stred EG-regler dettaatt mot men

omstritt och inte i EG-domstolen.är Luftfartsverketprövat Inom pågår
arbete med konstruktion dock inte har hunnitett nytt system,av som
träda i kraft vid årsskiftet 1996/97. Detta omfattar intesystem
koldioxid. Luftfartsverkets arbete, benämnt BARLA, beskrivs i ett
följande avsnitt.
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landningsavgifter. EnutformasinteUtsläppsavgifter kan som
skulle däremot kunnautsläppstypersamtligaavgift föreffektiv

täcker och stigningavgiftskomponentmedkonstrueras startsomen
problemflygsträckan.beroende Ett äroch komponent attär avsomen

otillräckligtoch landningsfasenutanförutsläppsegenskapema ärstart-
forsknings- ochBetydandeflygplanstyper.de flestakända för

avgiften återstår.finansieras medkunnaskullesimuleringsarbete som
landning kanvid ochutsläppavgiftskomponent startDen som avser

differentieraddärmed blirlandningsavgiften,tilltilläggett somvara
beroendekomponentflygplanstyp. Den ärvikt ochbådeefter avsom

undervägsavgiften.tilltilläggkanflygsträckan ettvara
striderkonstruktion intesådan motbedömerVi att en

regler.internationella

utarbetapdragLuftfartsverkets8.4.1 attu
artsavgifter BARLAluftsödifferentierademilj -

buller- ochutarbetauppdragregeringensharLuftfartsverket att
1996/97:14 skapropositionEnligtluftfartsavgifter.avgasrelaterade

underinföras 1997.avgifterdifferentierade
BARLAprojekt,1996under höstenpåbörjadeLuftfartsverket ett

syftar tillProjektetluftfartsavgifter.avgasrelaterade attochBuller-
flygplanenstillhänsynavgiftssystemdifferentieratutforma tarett som
inte utsläppavgasutsläpp, dockochbulleri formmiljöegenskaper av

utveckla avgiftssystemUppdragetkoldioxid. ettär att somav
vidmiljöanpassade planendeväljaflygbolagen mestattuppmuntrar

rättvistska uppfattasAvgiftssystemetplan.anskaffning avsomnyaav
hagrundstrukturbegripligt i sinochenkelt samtflygbolagen, vara

styreffekt.avsedd
förkostnaderkopplat till operatöremasAvgiftsuttaget ska vara
dePraktiskt innebär dettaåtgärder.tekniskamiljöanpassade att

får lägremiljöanpassad teknikpåväljer satsaattoperatörer som
motsvarandeintelandnings/luftfartsavgifter, medan göroperatörer som

högre pris.betalafårtekniksatsningar ett
februari lämnatLuftfartsverket i 1997harför BARLAInom ramen

Koncessionsnämnden.ochregeringenbuller tillhandlingsplan moten
förslag tillpotentialen,tekniskamiljömålen, denbeskriverPlanen

åstadkommaåtgärdsstrategier förflygplanmiljöklassning attsamtav
slutrapportska BARLA:sseptember 1997miljöanpassning. Den len

miljödifferentieradedetmålLuftfartsverkets är attpresenteras. nya
1997/98.årsskiftetanvändning tilliskaavgiftssystemet vara
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intemalisering flygetsFörslag8.4.2 externaavom
kostnader m.m.

bör utvecklasflygtrafikenavgifter förmiljödifferentieradeVi attanser
gradintemaliseras i så högkankostnaderflygetsså externa somatt

i dennamedarbete BARLALuftfartsverkets ärmöjligt. ett steg
utformningviddock ett nyttViriktning. att avmananser

utsläpp,till faktiskahänsynbörför flygetmiljöavgiftsystem ta
deintemaliseringgradhögreförkoldioxid,inklusive att avavge en

kostnaderna.externa
pågåendesittförLuftfartsverket inomdärförVi föreslår att ramen

miljöavgiftsystemutformar görsmiljöstymingarbete ettmot som
koldioxid.inklusivefaktiska utsläpp,beroende av

tilltilläggi delar, därutformas tvåkunnaskulle ettAvgiften t.ex.
luftföroreningarutsläpptillmed hänsynutformaslandningsavgiften av

tilltilläggochnärhetflygplatsenskoldioxid i ettoch
utsläppåstadkomnatillmed hänsynutformasundervägsavgiften av

sådantflygsträckan. Hurunderkoldioxidoch ettluftföroreningar
kommandeiredovisasutformasskulle kunna närmareavgiftssystem en

rapportserie.i SIKA:sunderlagsmaterialmed utrapport som ges
kommersiellallmiljöavgifter tillämpasbörInriktningen attvara

tillSkäletmindre flygplan.med undantaglufimmi svensktflygning av
tillförhållandeavgiftsbelopp ismåsigdels detundantaget rörär att om

mindre planensdekunskapendelsadministrationskostnadema, att om
ofullständig.utsläpp är

luftfartenslinjendrivaSverige externabörInternationellt att
luftfartensiintemaliserasbörmöjligtgradi så högkostnader som

utsläpp.verkligapåbör baserasAvgifternaavgifter.
uppdragsittförinomLuftfartsverketvidareföreslårVi att ramen

Luftfartsverket,föreffekternautredermiljöavgifter ävenom
marginal-i landetregionerolikaoch för ettflygtrafiken merav

Arlanda,påtidsanpassadavgiftssystem, taxakostnadsanpassat t.ex.
slottider. Vidfördelningenfråganochpå Brommahöjda taxor avom

verketstilldock hänsynmåsteavgiftssättningen tasförändringar av
berördamedbör skeSamrådinfrastrukturen.förekonomiska ansvar

flygplatserna.kommunalaför deföreträdareparter, t.ex.

Privatflyget8.4.3

bensindrivnameddel, skerfritidsflygetdärPrivatflyget, utgör en
plan,omfattade 5601luftfartsregistretenligtflygplan 1995 casom

ultralätta plan. Ifinns 185tvåmotoriga. Dessutom90 cavarvarav ca
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princip inga plan, med undantag de ultralätta, används enbart förav
fritidsbruk de används också för skolflyg,utan firmaflyg och
brandbevakning.

Den dominerande bensinkvaliteten för flyget 100-oktanigär
lågblyad bensin. Redan i början 1980-talet gjordes försökav att
använda blyfri bensin inom flyget. Försöken avbröts för lågtp.g.a.
oktantal och för liten marknad. finnsNu åter blyfri bensinkvalitet påen
marknaden. mindreDe flygplanens bensinförbrukning 1,5utgör ca
promille vägtrafikens bensinförbrukning.av

Under åren 1984-87 fanns statsfmansiellt motiverad bränsleskatten
för fritidsflyget. Skatten avskaffades bl.a. på grund administra-attav
tionskostnadema högre intäkterna.änvar

Utsläppsegenskapema hos de mindre flygplansmotorerna är
otillräckligt kända. Uppskattningsvis utsläppen koldioxidär stolav per
och mil ungefär desamma för bil, medan utsläppen kolvätensom en av
och kolmonoxid sannolikt högre. Hur det förhåller sigär med kväve-
oxider okänt.är

Eftersom det åter finns blyfri bensin för flyg tillgåattnu
marknaden skulle katalysatorer för flygplansmotorer kunna installeras.
Volvo har uppskattat reningseffekt på 50 % kan förväntas.att en ca
Priset för eftermontering katalysator har uppskattats bli högt,av ca
20 000-40 kr.000 Vi föreslår Luftfartsverket i uppdragatt attges
utreda katalysatorkrav på åtminstoneett kanom motorernya
motiveras.

8,5 Finansiering infrastrukturen, förslagav
till statligt flygplatsstöd

8.5. 1 Nuvarande finansiering

Den övervägande delen flygplatskapitalet på samtliga flygplatserav
med linjetrafik har finansierats med statliga och kommunala
skattemedel, betydande investeringaräven därefter finansieratsom av
Luftfartsverket. deFör kommunala flygplatserna har inte bara grund-
investeringama, hela anläggningen, bekostatsutan skattemedel viaav
försvarsanslaget, Ävenstatsbidrag eller den kommunala budgeten. de
löpande investeringarna har betydande inslag statligaett ochav
kommunala bidrag.

Arlandas Företagsekonomiska resultat, +451 mkr 1995, står i en
klass för sig. De övriga 18 statliga flygplatserna gick sammanlagt
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statliga flygplatsverksamhetensamladedvs. denjämnt ettgavupp,
mkr.företagsekonomiskt överskott på 450ca

flygplatsverksamheten täcks inomden statligaUnderskottet i
ilokala skattebetalarna drabbas inte någotLuftfartsverket, och de

i vissa investeringarkommunaltharavseende. Däremot engagemang
statliga flygplatser.allaförekommit i settstort

flygplatserna uppskattas till minstde kommunalaförUnderskottet
statsbidrag. Skillnaderna idel täcks medlitenmkr år,150 varav enper

statliga flygplatser harkommunala ochmellanekonomiska villkor
och resultatut-problem. Skogsläns-varittidunder lång ett stort

till minskamarginellt bidragithar barajämningsbidragen att
fått bidrag från bådaflygplatsersärskilt vissaorättvisorna, som

för fleradriftsbidrag alls. Lägetinte fått någotmedan andrasystemen
Arvidsjaursbegärdeibland varit akut;harflygplatserna t.ex.av

förska stå % catill kommittén 75nyligen i brevflygplats att staten
mäktarkommunen inte längredriftsunderskottet dåmkr/år7,5 av

med.

rikstäckande flygförAnsvaret8.5.2 ett

för driften andrauppgifter ingårLuftfartsverkets inteI att ansvara
försektorsansvarSamtidigt har verketde statliga.flygplatser 19 ettän

uppmärksamma,detta ingårutveckling. Ifrämja flygets attatt
problem dennalösningar påföreslåanalysera och art.av

studiejämförandeLuftfartsverket resulterade iprojekt inomTvå en
och Finlandi Sverigelösningar Norge,problem och samt ansatsenav

under våren 1995slagits ihopSedan projektenlösning.svensktill
glesflygsproblemetsåvälskulle lösaförslagfleraanalyserades som

Blandflygplatsernas svårigheter.kommunalade annatstörresom
inventeringviss flygtrafik.upphandling Enstatligdiskuterades av

ochalltför litenupphandling skulle avlastaenbartvisade dock att en
säkradärmed intekostnader ochdel kommunernassjunkandeäven av

ställde sig ocksåtillfrågade flygplatserflygtrafik. Samtligafortsatt
riskenpåpekade särskiltFlera flygbolagupphandling.tilltveksamma

ochbristande insiktbolag till följdkortlivadeoseriösa,för att av
gäller inteanbud. slutsatserlockande låga Dessaerfarenhet lämnar
nuvarandestatliga flygplatser,flygtraflk mellanupphandling t.ex.av

Östersund upphandlingstatligoch Umeå. Frågantrafik mellan avom
kapitelbehandlas itrafik

Det böranförde regeringen1996/97:1budgetpropositionenI att
trafilçförsörjningen kommerrollflygetsfrågor i attattnoteras om

därvid rimligttrafikpolitiska Detbehandlas års proposition.1998 äri
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frågor framtida för flygplatsnätet fåratt statensom ansvar en
långsiktig lösning.

Vi nödvändigt villkor för sådan lösningatt ett är att statenanser en
betydande för tillhandahålla flygplatstjänster utanförtar ett attansvar

det statliga flygplatssystemet. Ansvaret bör gälla hela landet. finnsDet
däremot ingen anledning ändra bestående ägarförhållanden. Någonatt
reform i linje med 1938 års jämvägsförstatligande eller det nuvarande
norska statsövertagandet kommunala flygplatser inte motiverad.ärav
Problemet lösagår med enklare åtgärder och visst ekonomisktatt ett

bör kvarstå hos kommunerna för effektivitet.att uppmuntraansvar
Syftet med statlig stödforrn bör säkraatten ny vara

tillfredsställande flygförbindelser hela landet. Det bör därföröver
inriktas på flygplatser har reguljär årlig flygtrafik, säsongstrafiksom
eller väsentlig betydelse för flygtrafiken. För närvarandeannan
innefattas 27 kommunala flygplatser, SAAB-fältet inräknat, i denna
avgränsning.

från LuftfartsverketFörslag och8.5.3 de kommunala
flygplatserna

för Luftfartsverket,Representanter Kommunförbundet och de
kommunala flygplatserna har utarbetat förslag följandemedett
huvuddrag:

ägarförhållandenNuvarande består. statligaDet stödet, dvs. vad0
omfördelas från kommunala till statliga skattebetalare, ökassom

från till mkr25 85-90 år.ca ca per
Stödet bör riktas drift och underhåll infrastrukturen då dennamot0 av
del klart kostsammast.är
Stödet grundas flygplatsens storlek och tekniska standard,0
eventuellt klimatförhållanden. faktisktDet redovisadeäven
driftsunderskottet ingår bestämningsfaktor.inte som
Stödet med ökande passagerarantal. Då flygplatsernaavtrappas0
långsiktigt kan förutse ökande passagerarunderlag kommer det
totala stödbehovet tiden minska.över att
Stödet utformas så incitamenten utveckla flygplatsernaatt att0

Ävenbestår. fortsättningsvis ska rörelseintäktema primärtvara av
intresse.
Förslaget innebär betydande del nettokostnaden 30-att0 en av
40 mkr kvarstår hos kommunerna. Därmed finns iäven
fortsättningen drivkraft för effektivisering.en
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ochskogslänsbidragnuvarandemedaninteberörsLTA-bidraget0
helt.avskaffasresultatutjämningsbidrag

förlinjefartiårspassagerare att000106-0mrådet krävsmålUtanför0
flygplatsförkanUndantag görasstödet.delfåskaflygplatsen av

luftfarten.förbetydelseväsentlighar annansom
antaletiförändringarintepåverkasstödbeloppettotalaDet av0

flygplatser.stödberättigade
flygplatsdriftlönsamdärpassageramivådenvidheltupphörStödet0

bedrivas.kunnabör

8.5.4 kommunalaförstödsystemtillförslagVårt nytt
flygplatser

uppfyllerförslagflygplatsemaskommunalaochLuftfartsverkets
lösninglångsiktig statensambition ansvarbudgetpropositionens avom

iunderskottsamladeflygplatsemassåläggsstödnivån attom
bedömtden gräns parterna%. Detta ärtill 75täcksgenomsnitt somca
fortsattkanlångsiktigt garanteratäckningsgradminsta enden somvara

flygplatserna.berördadedrift på
flygplatserendaststödjatill attAvgränsningen statens ansvarav

Sexmotiv.docksaknarår00010minstmed perpassagerare
lämnasfraktflygbetydandemedlinjetrafikmed samtflygplatser en

kaninteflygetbehovderasstödsystemet,utanför atttrotsdärmed av
ingårförslagetdiskuteradedetövrigas. Idemindre än nusägas vara

Oskarshamn,Idre,Hultsfred,Hagfors, Hemavan,flygplatsernainte
Hagfors, Hemavan,hardessaAvSöderhamn.ochStockholm/Skavsta

flygplatserAllaskogslänsbidrag. utomfåtthittillsSöderhamnochIdre
strukturfonderför EU:smålområdeniliggerSkavstaochOskarshamn

6-områden.måloch5b-målmål 2-,
skullekompensationnågonstödexisterandeundan utandraAtt ett

utvecklasmöjligheterregioners attdessaförskadaallvarliginnebära
medSyftetverksamheter.lokalaavvecklingförriskinnebäraoch av

förförutsättningarnaförbättraomvändadetsamtidigt attstödet är -
utveckling.regionalpositiven

starktinnebärFrakttrafikenspecialfall. ettStockholm/ Skavsta är ett
frakt-Etablerandetstödsystemet.iSkavstainkludera av enskäl att

likakapacitet storamedStockholm taattsöder nerflygplats om
inslagmycketflygfraktens storainnebärArlanda avattflygplan som

bl.a. påminskas, vägarnakanlastbilstransport genommiljöstörande
påinbesparaskanfraktkapacitetökadiinvesteringarStockholm. Om

innebärSkavstakapacitetbefintligutnyttjabättreArlanda attgenom
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detta besparing för flygsektom. Slutligen deten viktigtär Skavstasatt
kapacitet alternativflygplats till Arlanda kansom upprätthållas.

För stödet ska kunnaatt omfatta samtliga 27 kommunala flygplatser
har linjetrafik, säsongstrafik eller betydandesom nu fraktflyg, bör det

därför utgå med högre totalt beloppett än föreslagit.parterna
Vi föreslår att Luftfartsverketstaten fördelar bidraggenom tillett

samtliga 27 kommunala och privata flygplatser har linjetrafik,som nu
säsongstrafik eller betydande fraktflyg. Bidraget bör täcka 75 %ca av
det samlade driftsunderskottet, vilket med 1996 års resultat motsvarar

115 mkr. För skapa incitamentatt tillca ett effektiv driften av
flygplatserna bör kommunerna själva stå för resterande andel av
driftkostnadema.

Vi bidraget bör finansierasatt inom Luftfartsverketsanser budget.
Vi dock medvetnaär det kan innebäraatt problemom för
Luftfartsverket höja sina avgifteratt i motsvarande grad. Det kan
därför finnas anledning Luftfartsverketsöveratt avkastningskravse till

verket åläggsstaten utvidgade uppgifter. Enom möjlig lösningannan
finansieraär stödetatt till de kommunala flygplatserna via

statsbudgeten.
Vi föreslår Luftfartsverketatt i uppdrag utformaattges ett

stödsystem för de kommunala flygplatserna enligt vårt förslag i
samverkan med för de kommunalarepresentanter flygplatserna.

Vi föreslår också nuvarande skogslänsbidragatt och resultat-
utjämningsbidrag samtidigt avskaffas.

8.6 Regionalpolitiskahänsyn
Flygets kostnadsstruktur innebär kortväga trafikatt alltid blir betydligt
dyrare långvägaän trafik räknat kilometer. Anledningen delsärper att
bränsleförbrukningen flygplanskilometer högreär underper ochstart
landning, dels landningsavgiften slåsatt färdsträckan.påut Korta linjer
har därför relativtett högre biljettprissett långa.än För det- -
kortväga flyget dessutom terininaltransportematar andel denstoren av
totala restiden. Det innebär flyget har mindreatt konkurrenskraft på
korta avstånd.

Den avskaffade miljöskatten grundades pånu fast färdsträcka påen
den genomsnittliga sträckan för svenskt inrikesflyg, 38 mil, oberoende

den faktiska färdsträckan och därmedav de faktiska utsläppen.av
Miljöavgifter enligt vårt förslag grundas på principen om
intemalisering effekterexterna hänsyn börav att till flygetsgenom tas
faktiska utsläpp, inklusive koldioxid. Det innebär det kortvägaatt
flyget blir billigare och det långväga flyget blir dyrare jämfört med den
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kostnads-iskillnadengrundläggandemiljöskatten. Denavskattadenu
dock.bestårflygkortvägaochlång-mellanstruktur

kostnaderintemalisering ärexternaprincipenVi avatt omanser
vissainnebäradockkanflygetinomtillämpningkonsekventriktig. En

för långvägaviktigtFlygetkonsekvenser. ärregionalpolitiskanegativa
avståndlångaharförbetydelsesärskild orterharoch somtransporter

långvägaandrasaknarochbefolkningscentralandetstill somstora
Norrland.delargällerDettransportmöjligheter. storat.ex.goda av
intemaliseringkompletteraanledningfinnasdärför attkan enDet

tillsyftaråtgärdermed attflygetinomkostnader somexternaav
effekter.negativaregionalpolitisktmotverka

medarbetemed sittsambandiLuftfartsverketdärförföreslårVi att
målettillhänsynmiljöavgiftsystem tar enomutforma nyttettatt

flygplatsavgiftemasbörDärvid ävenutveckling.regionalpositiv
utformningenliksomutgångspunkt,dennautifrånutformning prövas

flygplatserna.kommunaladetillbidragetav

miljöbedömningStrategisk8.7

ibullerochluftföroreningarutsläppbestårmiljöpåverkanFlygets avav
höjdhögutsläpp på ärEffekternalandning.ochmedsamband avstart

uppmärksamhetfortsattbörklarlagda ägnas genomheltinte men
gårflygplatsverksamhetenfrånUtsläppforskning. somytterligare

harFlygetflygplatserna.insatserrimligamed enklararegel att av
ytkonsumtionen.lågadenmiljöfördel genom

ökningoch1980-taletunderexpansionsnabbhaft enharFlyget en
innebärtalabsolutaÄven ismåutsläppen är90-talet.underäven om

koldioxidhandi förstautsläppenökningstaktensnabba attden av
denbeaktatviharutsläppsmålenutformningenöka. Ikommer att av

behövasdärförkommer attflyget. Detinomomställningstidenlängre
miljömålen.för nåstrategisamlad attiflygetinomåtgärder en

kommeranpassningenunderlättatillsyftarförslag att menVåra
uppgiftLuftfartsverkets attbörräcka. Dettroligtvis inte att vara

minskakunnasiktförkrävsytterligare attvadanalysera som
miljömålen.nåochkoldioxidutsläppen
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persontrafikenlångvägaDen9

resandetlångvägaDet9.1

tabellmil. 9.1I10viresande överMed långväga resormenar
enligt defárdmedelför olikautvecklatshardessahurredovisas resor

resvaneundersökningama.nationella

enligt10 millångväga överFärmedelsandelar för9.1Tabell personresor
resvaneundersökningamanationellade

%Flyg,%Té% Buss,%Bil,
2610821978RVU
481276RVU 1984
5710781994RVU

under detrafikslageninomutvecklingenanalyseratharSIKA
fåtttjänsteresenärerharanalyserdessaEnligtåren.senaste
ochbåde flygetförsämringar inomprivatresenärerochförbättringar

med lågdemdrabbatframför alltharFörsämringamajärnvägen.
busstrafikenden långvägainomUtvecklingenbetalningsfönnåga.

låginkomsttagare.dock hatycks gynnat
trafikslagen.mellankonkurrensytorolikafinnsDet

inrikesflygetsbilenbedömningLuftfartsverkets ärEnligt
såintemed tåget ärkonkurrensenmedankonkurrent,allvarligaste
43enbart 14flyget påmedkonkurrerartågenstark. Man att avanser

inrikesflygetsungefär 2,5 %innebärflygplatser. Detta att av
bedömeroch tåg. SIKAflyg attmellanväljerpassagerare

konkurrensytan större.är
deeftersomoch buss,flygmellanlitenKonkurrensen är som

restiden.prisettillregeli änåka bussöverväger att merser
avstånd.de flestapåkonkurrensdetfinnsoch busstågMellan

lågrelativtmedtillhandförstadock i resenärersigvänderBussen
restid.få kortareförbetalningsviljaförmåga att
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90.2 Samverkan och samordningom av
langväga persontransporter

finns i dag brister iDet samverkan mellan transportslagen.
Trafikantema skulle kunna få förbättringar det blevstora om en
samverkan hela från dörr till dörr.om resan

behövs också bättreDet samordning mellan åtgärder ien
infrastrukturen och i trafiken.

9.2.1 Samverkan hela från dörr till dörrom resan

den lokala- och regionalaInom kollektivtrafiken samordnas trafiken
mellan de olika trafikslagen buss, spårvagn, lokaltåg och tunnelbana.
Från trafikantens synpunkt består trafiken inte oberoende linjer utanav

där kan växla fárdmedel under ochnätettav man en samma resa.
Trafikanten kan normalt få information hela via telefon ellernätetom
på Samma biljett giltig flera färdmedel.sätt.annat ärtyp av

delFör den långväga trafiken, inklusive anslutningsresor,en av
finns det utvecklad samordning. Det gäller kombinationen länstrafiken
och långväga jämvägstrafik, där samordningen sköts Samtrafiken iav
Sverige AB, SJ och trafikhuvudmännen.ägs Igemensamtsom av

ingår all SJ-trafik, den regionala kollektivtrafiken i alla länsystemet
Gotlandstrafiken. Samordningen innebär får tidersamt resenärernaatt
kan boka och köpa hela inklusive byten, på ställe s.k.samt ettresan,

Tågplus-biljett. Samordningen innebär vidare genomgåendeatt taxe-
och rabattregler gäller under hela och trafikföretagenattresan

anslutningarna, vilket regleras i samtrafikplan för helagaranterat en
Sverige. februariSedan finns tidtabellsinforrnation1997 för systemet
tillgänglig på och diskettInternet på för persondatorer -

ågplusGuiden.T
långvägaFör i övrigt flyg och sådan långvägapersontransporter

busstrafik inte samordnad med länstrafiken situationenär ärsom en
Trafikföretagen bedriver marknadsföring och informationannan.

oberoende varandra, vilket kan informationen svåråtkomlig.göraav
SJ- och länstrafiken inom Tågplussystemet inrikes flygtrafiksamt är
dock sammanlänkade på viaInternet Travel Link.systemet

utredning beställtsI SIKA redovisas olika förslag till atten som av
dörrl.förbättra samverkan och utveckla hela från dörr tillresan

Följande förslag i utredningen, redovisas i vårpresenteras som
bilagerapport:

l Olof Nordell, Långväga från dörr till dörr, Via Nord, 1997persontransporter
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samordningen mellan olika trafikslag.Inventering brister i0 av
rese-controllers och bättre hanteraKvalitetsmätningar, sätt att0

kundklagomål.
information för funktionshindrade.Förbättrad0

standard för bättre information med teknik.Kundtillvänd ny0
för tidtabellsinformation.nationellt söksystem på InternetEtt0

Sverigenummer för trafikupplysning.Ett gemensamt0
dem inte talar svenska.Förbättrad information för som0

Tågtaxi, Busstaxi, Tågbil och Bussbil.Utvecklade satsningar på0
ochvägvisning till stationer terminaler.Förbättrad0

kollektivtrafiksystemen.Förbättrade bytespunkter i0
för cyklister ochparkera vid stationerFörbättrade möjligheter att0

lämna medmed bil hämta ochbilister, tasamt attatt passagerare
cykel buss och tåg.på

allservice under Utbildninginformation ochFörbättrad avresan.0
kundkontakter.medpersonal

omfattar allaresevillkormarknadsföringUtarbetande och av som0
till dörr.fárdmedel från dörr
marknadskommunikation.Attitydpåverkan och0

utredningen värdaidéer förs fram ideVi många äratt av somanser
från dörrsamverkan helaförbättradutvecklas vidare. Enatt resanom

och kan bidra till stärkaför trafikanternavinstertill dörr attstorager
attraktivitet och konkurrensförmåga.färdmedlenskollektivade

fortsätta utvecklaåstadkommaskandel dettaEn attattgenomav
Samtrafiken bör,SverigeSamtrafiken i AB.hosverksamheten -
till förbättrakunna bidraaktörer,med andratillsammans att

dvs. flygresmöjligheter täcks in,samtligainformationen så ävenatt
fortsattföreslås skebuss. Dettaoch långväga engenom

skainformationssystem såolikasammanlänkning resenärernaattav
olika trafikslag påresmöjligheter medallafå informationkunna ettom

förinformationenockså kunna förbättraSamtrafiken skulleställe.
medoch andra resandegrupperbarnfamiljerfunktionshindrade,äldre,

informationsbehov.särskilda
ochför allBanverket har sektorsansvarochVägverket väg-

samordningsansvar fördessutomVägverket harjämvägstrafik. ett
förharalla transportslag. KFBhandikappanpassning i stort ansvar

demonstrationsprojekt inomochutvecklings-forsknings-,
Banverket ochdärför Vägverket,Regeringen börtransportområdet. ge

Samtrafiken i Sverigediskussioner med AB,uppdragiKFB att ta upp
ochSamtrafikens uppgifterutvidgaandra aktörerochdess attägare om

samverkan helakonkretisera idéerna tillochvidareutvecklaatt om
regeringen under hösten 1997redovisas tillbörförstaEn rapportresan.
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så den kan ingå i underlaget för det kommande trafikpolitiskaatt
beslutet.

Samordning mellan infrastrukturplanering9.2.2 och
trafikplanering

nationella och regionala infrastrukturplaneringenden harI hittillsman
tillräckligt beaktat det finnsinte viktigt samband mellanatt ett

investeringar och trafikering och prissättning. Exempelvis beror en
jämvägsinvesterings lönsamhet hur bananpå trafikeras vilkaoch priser

trafiken, eftersom trafikeringpå och priser påverkarsättssom
lönsamheten.efterfrågan och därmed Idag saknas tillräckligt goda

uppgifter både befintliga och planerade resandemängder olikapåom
för kunna tillförlitligadelsträckor samhällsekonomiskagöraatt

analyser.
Vi trafikföretagen bör lämna uppgifter resandestatistikattanser om

för planeringentill dem infrastrukturen. Vissasom ansvarar av
uppgifter kan behöva behandlas konfidentiellt. Regeringen bör utfärda

för hanteringende direktiv krävs statistik resandet.översom av

Internalisering effekter9.3 externaav

effekterna från persontrafiken bör intemaliseras fullt iDe externa ut
samtliga trafikslag. Vi har gått igenom vad detta innebär för resandet,
trafikanterna, trafikföretagen och samhället.

räknat olika nivåer för koldioxidbeskattningenVi har på tre -
värdering värderingen kr/kg kr/kgdagens 0,38 år 2010 0,83samt

respektive kr/kg med vårt förslag till höjningår 2020 1,17 av
koldioxidskatten.

medbiltrafiken har vi räknat bensinprishöjningen motverkasFör att
bränsleförbrukninganpassning och prisetsåmotorer attav en av per

ökar.fordonskilometer inte
figur redovisas beräknade förändringar fárdmedels-I 9.1 av

fördelningen efter intemalisering med dels dagens koldioxid-en
värdering, dels framtida värdering bygger den höjningen som av
drivmedelspriset vi redovisat realt öre/år.10 Vad intemaliseringen

trafikslagkonkret innebär för respektive har vi redovisat i kapitel 5-8.
framgår figuren ökar resandet för bil, medanSom det minskarav

något för buss och flyg. Tågresandet minskar vidnågot dagens
ökar framtidakoldioxidvärdering, med höjd koldioxid-men en

värdering. vinner buss och flyg.Järnvägen gentemot
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medintemalisering trepåefterfrågan grundiFörändringar9.1Figur av
passagerarkilometermiljonerkoldioxidutsläpp,värderingaralternativa av

1997år. SIKAKälla:per

betalafåri tid,trafikanternavinnerintemaliseringenGenom men
sänkaförsubventionerStatliga attförpriserhögre transporter.

samhällsekonomisktberäknatsharjärnvägenpåbiljettprisema vara
flerförmarginalkostnaden emoteftersom att talönsamma passagerare

ilåg.tågenpå är
årmkrstorleksordningen 50iförlorarTrafikfdretagen per

mkr.cirka 320statsfrnansiell vinst påStatenintemaliseringen. gör en
ochfrån busstrafikanterjärnvägenvinner9.1figurframgårSom av

storleken påpåverkarhöjs.koldioxidskatten Dettamedtaktflyg i att
Även medjärnvägstrafiken. ettolönsammadeniunderskottet

finnsnivån år 2010beräknade stortettdenenligtkoldioxidvärde
järnvägensintesåledeslöserIntemaliseringenkvar.underskott

lönsamhetsproblem.
berorbensinprishöjtmedintemaliseringökarbiltrafikenAtt trots

bensinprishöjningamafrånhar utgåttberäkningarna attpå att
grad.motsvarandeminskar ibränsleförbrukningenmotverkas attav

anpassningenkostnader. OmhöjdaintesåledesdrabbasBilistema av
räknatvi harsnabbtgår såbränsleförbrukning inteochbilar somav

åka tåg.övergår tillbilisterbli attresultatetmed kan ävenatt
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Osäkerheten i beräkningarna är de istor, fallvartmen anger
riktningen i och storleksordningen förändringarna. Beräknings-av
förutsättningar och metodik redovisas i vår bilagerapport.

9.4 Statens köp interregional persontrafikav

Flygtrafiken i Sverige helt avreglerad. Viär föreslår ingen förändring
detta. dag Östersund-UmeåI köper flygtrafik på linjenstatenav av

regionalpolitiska skäl. I övrigt bedrivs flygtrafiken på
Företagsekonomiska villkor.

Den långväga busstrafiken delvisär avreglerad. Enligt
yrkestrafiklagen får tillstånd till linjetrafik inte det görsges om
sannolikt den avsedda trafiken i betydandeatt mån skulle komma att
skada förutsättningarna för driva jämvägstrafik elleratt trafik enligt
lagen 1985:449 bedriva vissrätt linjetrafik.att Trafiken drivsom
inom denna helt företagsekonomiska villkor.ram

jämvägstrafikenFör har vi i kapitel 6 föreslagit SJ fåratt
företrädesrätten på företagsekonomiskt lönsamt affársbanenät.ett Detta

bör kompletterasnät nationellt basnät upphandlasettav ettsom av
rikstrafikombud tillsammans med trafikhuvudmännen i länen.
Dessutom finns regional och lokal tågtrafik upphandlas ensamtsom av
trafikhuvudmännen.

långvägaDet inrikes personresandet med båt begränsat tillär
linjerna mellan fastlandet och Gotland. Denna trafik upphandlas av

i konkurrens. frittDet köra kompletteringstrafikstaten är vidatt sidan
den upphandlade färjetrafiken,staten regeringen har enligtav av men

författning begränsa dennarätt att rätt.en ny
interregionalaDen trafiken kan således bestå delar.sägas två Enav

del trafiken sköts helt på kommersiellastor villkor, medan delav en av
framför allt jämvägstrafiken sker med statliga subventioner.

finnsDet flera motiv för medelstaten till denatt avsätta
interregionala persontrafiken. På detta sätt förtar staten ett attansvar
alla delar landet får tillfredsställande interregionalav en
transportförsörjning med acceptabel tillgänglighet i sådanaävenen
områden svåra förse med företagsekonomisktär att lönsam trafik.som
Det bl.a. nödvändigt förär upprätthålla positiv regionalatt en
utveckling.

Dessutom kan det finnas samhällsekonomiskt motiverad trafik som
inte företagsekonomiskt lönsam.är Statliga insatser för att ge
förutsättningar driva samhällsekonomiskt lönsamatt interregional
trafik bidrar till utnyttjas effektivare.att transportsystemet De värden

ligger i jämvägsinfrastrukturen kant.ex. komma tillsom nytta.
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ska beslutaVi nationellt basnät föratt staten ettanser om
kommerinterregional trafik. basnät huvudsakligen beståDetta att av

emellertid också kunnajärnvägslinjer. kan innehålla buss-,Basnätet
och flygtrafik. interregionala trafiken i basnätet börbåt Den

bör rikstrafikombudets uppgiftupphandlas i konkurrens. Det attvara
effektivastevilka fardmedel det uppfyller syftetsättetöverväga som

och utveckla tillgängligheten slå vakt denupprätthålla samtatt om
utgångspunkt för rikstrafikombudet skaregionala utvecklingen. En

blir rimliga kostnader för den enskilde.detattvara
samtrafikRikstrafikombudet bör också underlätta förettgenom

överskådligt och biljettsystem och verka för detresenärerna taxe- att
samhällsekonomiskt effektivnationella basnätet får prissättning.en

samhällsekonomiskt lönsamt upphandla trafikenkanDet att ettvara
stimulerar till låga priser attraherar flersådant detsätt att som

resenärer.
i det nationella basnätet. Kostnaden förGotlandstrafiken bör ingå

mkrdenna färjetrafik år.köp 175ärstatens perav
framför allt iför den interregionala trafikenhar viktig rollFlyget en

Norrlandi Umeå betjänar delenNorrland. Regionsjukhuset större av
med flyg. flyglinje mellanbesökarna Denoch många reserav

Östersund upphandlar i dag har därför viktigoch Umeå staten ensom
Rikstrañkombudet bör analyser ochregionalpolitisk betydelse. göra

regionalpolitiskt motiverad flygtrafik.dennaöverväganden typom av
Luftfartsverket fårkapitel föreslagitVi har i 8 att staten ettgenom

flygplatser.finansiera driften kommunal Dettaförstort att avansvar
glest bebyggdabetydelse för flygets utveckling ikommer fåatt stor

statligt köp flygtrafik.minskar behovetområden och av av
aktuellt i sådana relationer därbusstrafik kanlångvägaKöp varaav

trafikförsörjningen med tåglämpligt ordnamöjligt ellerdet inte är att
förutsättningar fådet inte finnsflyg och däreller att en

transportstandard med företags-interregionaltillfredsställande
blir behovet sådanbusstrafik. Sannoliktekonomiskt lönsam av

upphandlig begränsat.
rikstrafikombudets uppgift tillsammansdet börVi attatt varaanser

Banverket och utarbeta underlag förtrafikhuvudmännen, SJmed en
upphandligbehovet statliga anslag förbedömning hur stort avavav

kapitel behandlat det nationellanationella basnätet Vi har 6det är.
rikstrafikombudets rollbasnätet och närmare.
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Långväga9.5 busstrafik

SIKA har regeringens uppdrag konsekvenserna denutrett av
förändring reglerna för tillstånd till linjetrafik med buss trädde iav som
kraft Regelförändringen1.1.1993. innebar det blev lättareatt att
bedriva långväga busstrafik. Busstrafiken har också utökats och
förändrats efter regelförändringen.

enkätundersökningEn SIKA genomförde visar tåg detärattsom
främsta alternativet för 50 % existerande bussresenärer. Cirkaöver av
25 % bilen främsta alternativ och 25 skulle från% avståsomser resan

inte kunde åka buss.om man
undersökningEn på busslinjen Göteborg-Karlstadresenärernaav

visar drygt tidigare40 % bilister och drygt 30 %resenärernaatt av var
tågresenärer. Resterande inte alls tidigare.restegrupp

hela landet regelförändringen,För har enligt SIKA:s analyser,
medfört kollektivtrafikutbud.bättre harDetta skett delsett attgenom

busstrafik har tillkommit, ibland i relationer där tågtrafik inte finns.ny
Busstrafiken har också resaltemativ med lägre pris forgett ett
trafikanterna. harDetta pensionärer, studerande och andragynnat

med låg inkomst.personer
påverkas resultatet negativtFör SJ den konkurrerandeav

busstrafiken. de busslinjer harFör analyserats harSIKAsom av
försämringen för varit förbättringen för trafikanternaSJ ochstörre än
bussföretagen. beräkning bygger på baraDenna SJ i någon enstakaatt
relation har sänkt sina priser inte har förändrat sitt utbudsamt att man
till följd busskonkurrensen. därförDet för tidigt dra någraär attav
slutsatser den långsiktiga effekten.om

skulle kunna konkurrensenSJ sänkta priser. Dettamöta genom ger
förluster för vinsterSJ för trafikanterna SJär större änmen som :s
förluster. samhällsekonomiskt lönsamtDet med aktivär en
priskonkurrens mellan buss och tåg. blir dockDet svårt upprätthållaatt
trafiken, i flera relationer blir företagsekonomiskt olönsam.som

bedömerSIKA busskonkurrensen i dynamisktatt ett
konkurrensperspektiv har övervägande positiva effekter för
trafikanterna och utfallet i samlat samhällsekonomisktävenatt ett
perspektiv positivt. helt avskaffar tillståndsprövningenInnanär ärman
det dock enligt SIKA:s mening nödvändigt analysera effekterna föratt
enskilda jämvägslinjer. också nödvändigtDet analyseraär att
effekterna för den regionala och lokala kollektivtrafiken och de
samtrafiklösningar med den interregionala trafiken finns.som
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skapersontrafikenfråneffekternadeföreslagitVi har externaatt
detinnebärbusstrafikenlångvägadenfullt Förintemaliseras ut.

försämrardieselpris. Dettahöjtochfordonsskatterhöjdakraftigt
jämvägstrafiken.medjämförtkonkurrensförmågabussamas

intemaliseraseffekterbusstrafikensförutsättning externaUnder att
avreglerassikt börbusstrafiken påden långvägavifullt attut anser

inkomst.med lågkan resenärerhelt. Detta gynna
tillgodogörainte har kunnatjämvägstrafikentanke på ännuMed att

vipågårspårutbyggnaderomfattandedevinsternasig ansersomav
tills järnvägensnågra åravvaktaböravregleringendock att

ibör SIKAbeslutfattarstärkts. Innanharkonkurrenskraft gesman
detfår föravregleringkonsekvenservilkaanalyserauppdrag att en

upphandlas.ochutformasskabasnätnationella som

förslagvåraKonsekvenser9.6 av

deintemaliseringeninnebär externa9.1figurframgårSom avav
trafikanteranalyser,enligt SIKA:spersontrafiken, attinomeffekterna

iökar,Biltrafikentill tåg.bussoch långvägafrån flyg menflyttas över
stället.iväljer tågetbiltrafikanterdeltidigare. Entaktlångsammare än

förpriserbetala högrefårtid,ivinnerTrafikantema men
finansiellochnågotförlorar görTrafikföretagen staten entransporter.

intemaliseringen.mkrcirka 320vinst genom
dörrtillfrån dörrhelasamverkanförbättrad gerEn resanom

kollektivadeökatillbidrarochtrafikanterna attförkvalitetsvinster
effektivareförockså vägenattraktivitet. Det öppnarfärdmedlens

trafiklösningar.
järnvägensstärkerintemaliseringtillförslagVåra som

iresandekvalitetenförbättrarsamverkankonkurrenskraft, som
busstrafiklångvägaavregleringlångsamkollektivtrafiken samt av

inkomst.med lågochkvinnliga resenärerresenärergynnar

miljöbedömningStrategisk9.7

persontrafikenfullt i äreffekter utintemaliseraförslag externaVårt att
uttnyttjandemiljömässigt braåstadkommagrundläggande för ett avatt
svårigheterpraktiska attdock finnaskanDettransportsystemet.

flyget.inomkonsekvent,intemaliseringen t.ex.genomföra
tillflygochbil, bussfrånöverflyttningarpåpekaranalyserSIKA:s

vibedömeröverflyttningintemalisering. Dennafullvid varajärnväg
denförinomkan skedeneftersomriktig,miljöstrategiskt ramen
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utbyggnad infrastruktur pågår och ökadav beläggningsom inu genom
tågen. Vi räknar dock med vissa negativa miljöeffekter de pågåendeav
utbyggnaderna, t.ex.i form intrång. Osäkerheterna den framtidaav om
elproduktionen förär förännu dra slutsatserstora att i vilken gradom
denna påverkar tågtrañkens miljöfördelar.

Samordningen mellan transportslagen kan stärkas med de åtgärder
vi diskuterar för förbättra informationenatt till trafikanterna och att
utveckla tågtaxi, busstaxi Detta bör långvägam.m. gynna
järnvägsresande.
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rollGodstransportemas10.1

godstransportarbetetkonstateratdelbetänkandeförstahar i vårt attVi
dock långsammareTillväxttaktenfigur 10.1. ärfortsätter växa,att se

ekonominsinedgångdels påberortiden före 1974. Detunderän ennu
tillgods inytillkommande transportsystemetdels påtillväxttakt, att

igodsvärde. Tillväxtenmed högreprodukterdel ettutgörsstor av
tonkm.transportarbete Dettillväxten ilägreantalet änärton

tenderartransportavståndengenomsnittliga attmed deförklaras att
öka.
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Godstrañkens utveckling beskrivs i bilaga tilläven vårt första
delbetänkande.

10.1 Godstransporternas roll för olika verksamheter

Godtransportemas roll skiljer sig betydligt mellan olika näringsgrenar
och verksamheter. Beroende vilken roll godstransportema spelar
kan urskilja några huvudkategorier verksamhetenman av

System for råvaruförsörjning, for skogsråvara, malm ocht.ex.0
jordbruksprodukter.
Geografiskt spridda produktionsenheter samverkar i0 som process-
kedjor.
Underleverantörsystem produktionsnätverk.-
Distributions- och försörjningssystem for producenter och tjänste-
näringar.
Distribution dagligvaror och kapitalvaror till konsument.0 av

Transporternas teknik och organisation, transportkostnadens andel i
förädlingskedjan och den miljön for skiljer sigyttre transporterna
väsentligt mellan dessa verksamheter. I samtliga fall tenderar
nationsgränsema alltmer minska i betydelse föratt gränsersom

svenskaDen utrikeshandelnvaruströmmama. omfattar varuflöden
inom alla dessa olika slags verksamheter.

Eftersom enheterna i de producerande nätverken företag oftaav
tillhör företag/koncern eller bransch, kommer också inslagetsamma av
handel inom företagen eller branscher i utrikeshandeln öka. Detatt
innebär i ökande utsträckning integreras företagensatt transporterna i

planerings- och produktionssystem. Därmed tenderar kraven påegna
jämföras i effektivitet med andratransporterna verksamheteratt m.m.

inom företagen. de traditionellaFör innebär dettatransportsystemen att
kundkraven skärps.

Goda miljöval inom transportsektorn konkurrens-är numera en
faktor. Transportföretagen och deras kunder väljer i ökande
utsträckning miljöhänsyn i sitt agerande. Därför det viktigtatt ta är att
transportköpama får tillgång till sådan information krävs för attsom
kunna goda transportval från miljösynpunkt.göra
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ekonomiskaroll och denGodstransportemas10.1

utvecklingen

såvälförutsättning förfungerande godstransporterVäl är enen
och förspridd konsumtionproduktmässigtgeografiskt attsom

ska fungeraunderleverantörernätverkmed sinaproduktionen etc.av
utnyttjasamband mellan möjligheternadirektfinnseffektivt. Det attett

kapacitetochspecialiseringsfördelarstordrifts- och transportsystemens
och kvalitet.

i distributions-flera andra funktionersamspelar medTransporterna
varuhanteringlagerhållning,gällerDetproduktionssystemen.och t.ex.

iundvika bristertraditionellaproduktionsplanering. Det sättetoch att
sketthar detvarulager. Under århållaVaruförsörjningen är att senare

till dellagerhållninginneburitutveckling stor ersattsatt avsomen
ochproduktions-och i leverantörernassäkerhet iförbättrad transporter

iökad flexibilitettime-leveranser. Enjust inleveranssystem
lagerhållning.viss delockså tillhar ersatttransportsystemen

tillförlitlighet,därför uppfylla krav påTransportlösningar bör
Beslutoch snabbhet.kostnadergodssäkerhet,flexibilitet, transport-om

lokalisering,faktorerföretagsnivålösningar avvägs mot som
tillgängligadegällerleverantörsstruktur. Omväntochlagemivå att

distributionssystemen.ochproduktions-inverkar påtransportsystemen
uppbyggnad ochuppenbartdetDärmed transportsystemensär att

näringslivetproduktivitetsutvecklingen iroll förspelaregenskaper en
tillväxten.ekonomiskaför denoch

för tillväxtviktig rollspelargodstransportemafaktumDet att en
eller harviktigareinte dessa i siginnebär docksysselsättning äroch att

produktionsfaktorer. Godaandratillförhållandesärställning inågon
det lönsamttransportkostnaderoch lågatransportmöjligheter gör att

produktionstekniktransportintensiv änvälja transport-ommeraen
högre.kostnadema vore

mycket skildafungera väl underemellertidkanviss näringsgrenEn
bilindustri,finnsdetillustrerastransportförhållanden. Detta attt.ex. av

ibilar, såväl imed Japanförserskala Västeuropai stor somsom
framgångsrikaexempel denCentraleuropa. EttSverige och ärannat

konkurrerar påoch FinlandSverigeskogsindustrin i både sammasom
synbarligentransportförhållandenade finskamarknader. Detta atttrots

avstånds-Finland harsvenska, dvs.de störreettsämre änär
förmöjligtdetexempel illustrerarhandikapp. Dessa äratt

delseffektivtkonkurreraproducentema attatt anpassagenom
transportförutsättningarna,rådandetill deiproduktionssystemen stort
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dels utveckla och utnyttja transportlösningar i nämnda fall sjöfart
anpassade till produktions-är och distributionssystemets totalasom

uppbyggnad.

10.2 Produktionssystemet för godstransporter
detta avsnittI behandlas bl.a. godstransportmarknaden, transport-

utvecklingen och utrikeshandelns transporter.

Ökande lastbils- flygtransporteroch

Företagsstrukturen inom godstransportområdet har traditionellt byggts
utifrån olika transportslag. dessaInom har specialiserat sig påupp man

vissa transportmarknader. Den tekniska utvecklingen inom transport-
näringama liksom ökande kundkrav godstransporterna har
successivt förändrat produktionssystemet för godstransporter och dess
företagsstruktur.

Utvecklingen har inneburit konkurrensytoma mellanatt transport-
slagen förskjutits. Flottningen, förr betydande omfattning,som var av
har helt konkurrerats lastbilen och i någon mån järnvägen.ut av av

ochJärnvägens de inrikes sjötransportemas marknadsposition har
successivt försvagats den starka utvecklingen lastbils-genom av

de gränsöverskridandeI har lastbilentransportema. fåtttransporterna
växande betydelse inom hela Europa. Den starka jämvägs-en

Östeuropadominansen i förändras i snabb takt itransporternaav nu
riktning lastbilsandel ligger i nivå med förhållandenamot en som mera
i Västeuropa.

Utvecklingen väginfrastrukturen och lastbilarnas lastförmågaav
och hastighet har varit betydelsefull drivkraft för omvandlingenen av

Fordonens lastförmåga har kunnat ökastransportsystemet. attgenom
bärighet förstärkts och anpassningarvägnätets gjorts regelsystemenav

för fordonens maximivikt, längd och axeltryck.
Lastbiltransporter, liksom flyget, har till del expanderatstor genom

den ökande marknaden för högvärdigtatt gods.ta Dettatransporter av
belyses i ñgurema och10.2 10.3.
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Svensk utrikeshandel i volym
godsmängd ton

ExportI
ImportI

Sjöfart FlygLastbil Järn-väg

påden svenska utrikeshandeln efter volymFördelningFigur 10.2. av
Utrikeshandelsstatistiken, SCB.Källa:transportslag 1994.

varuvärdeSvensk utrikeshandel i
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Sjöfart FlygLastbil Järnväg

påutrikeshandeln efter godsvärdeden svenskaFördelningFigur 10.3. av
Utrikeshandelsstatistiken, SCB.Källa:transportslag 1994.

svenska utrikestransporternaframgår de 1994figurernaAv att av
godsvärdet med lastbil.i 50 %gick 17% volymen ton men avav

omfattar två tredjedelar godsvolymen iSjöfartens tontransporter av
utpräglad rollfjärdedel godsvärdet. Flyget harendast enavmen en

gods försumbar andelhögvärdigttransportör en avavsom -
samlade godsvärdet. Utvecklingendetkvantiteten 10 %näramen av

och diversiñerade produkter och framväxtenhögförädlademot avmera
beräknasmarknader tycks fortsätta. Därförgeografiskanya

fortsätta.flyg- lastbilstransporter ocksåexpansionen för såväl som
lastbilen ökandedecennier har alltsåUnder många erövrat

områdensuccessivt kommit påmarknadsandelar och som
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traditionellt har förbehållna andra transportslag. Lastbilenansetts vara
ursprungligen transportmedel för kortare avstånd. Under deettvar

emellertid fjärrtrafikdecennierna har och nationella och gräns-senaste
överskridande linjetrañksystem med lastbil utvecklats starkt. De
transportlösningar tidigare byggde omlastningarpå mellan lastbilsom

i utsträckningoch tåg har därigenom direkttransporterstor ersatts av
lastbil eller omlastningar inom lastbilssystemet.med av

kraven alltmer intemationaliserat näringslivFör ettatt motsvara
också samspelet med i andra länder kommithar transportsystemen att

roll. har stimulerat uppkomstenspela allt ellerDetstörreen av mer
mindre formaliserade samarbetsarrangemang mellan itransportörer

transportslag.olika länder inom alla
Konkurrensförrnågan för transportföretag eller heltett ett

betydande del företagetstransportslag bestäms till eller sektornsen av
effektiva samarbetslösningar.förmåga utveckla sinGenomatt

förvaltningsstruktur har den internationella jämvägs-traditionella
sig snabbt och effektivt till de förändradesektorn inte kunnat anpassa

marknadskraven. har medfört järnvägen harDet störreatt tappat
marknadsandelar vad varit nödvändigt.än som annars

exportkvantiteter går medflygets 59 % ca 75 000 årAv ton per
kontinental flygplats. Därifrån flygs det tilllastbil till någon större

Luftfartsverket förväntas dettadestinationslandet. Enligt transportsätt
successivt minska ned % eller därunder.50motatt

tillgängliga få mycketFlygfrakten beräknas enligt prognoser en
i internationellautveckling framöver. Tillväxten bransch-snabb anges

under den 10-20-årsperioden.till % år6 å 8 närmasteperprognoser
volymer skulle öka ifrånnuvarande 000betyder 200Det att tonca per

år.år till 550 000-750 000 ton per

Ökande direkttransporterandel

i riktning ökande andel direkttransporterUtvecklingen har gått mot en
Omlastningar traditionellt har iinom alla transportslag. mångasätt

alltför tidskrävande och dyrbara. Problemen vidfall visat sig vara
för effektivisera omlastningenomlastning har lett till system attatt

utvecklats i omfattning.mellan olika transportslag har Exempel påstor
enhetslastbärare avsedda för flera trañkslag i formdetta är t.ex.av

lastpallar.växelflak och standardiseradecontainers,
Enhetslastat gods har fått sin betydelse för sjöfartensstörsta

till och jämvägssystemen. den totalaanknytningar Avväg-
utrikeshandelgodsmängden svensk år 1994 120 miljoner ton,caav

miljoner i containerslossades och lastades drygt 5 och miljon1ton ca
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Godsmängden i kombitrafik järnvägväxelflak. på uppgickpå 1996ton
Till enhetslastat gods kan ocksåtill miljoner räknas gods4 ton.ca

med roro-fartyg.lastat på trailers transporterassom
har traditionellt utgjort strategisk förTerminalsystemet en resurs

och jämvägssektom.transportföretagen inom Genomväg- att
väl fungerande terminalnät med kringliggandedisponera ett

konkurrensfördelar.organisation har kunnat uppnå De storaman
tidigaretenninalnät har varit omfattande deäntransportöremas ärmer

transportföretag kan ha 30-tal idag. typiskt terminaleri Ett större ett
antal huvudterminaler. svenska förSverige, inklusive Detett systemet

omfattar i dag femtontal terminaler fördeladejämvägskombi överett
landet.

finns skalfördelar i terminalemasgrund detPå storaattav
starka drivkrafter för fortsatt struktur-finns detverksamhet en

terminalsystem. betyderdessarationalisering inom Det att
tendens bli allt längre. förstärker i sinhar Detattmatartransportema en

andel direkttransporter.utvecklingen ökadmottur en

Kombitrafiken

valtkombitrafik kan definieras på många Vi har låtaBegreppet sätt. att
järnvägsanknuten trafik med lösa lastbärare,omfatta allbegreppet

och växelflak. Med denna definitionhuvudsakligen trailer, container
kombitrafik vid mittenmiljoner gods i 1980-hanterades 3 ton avca

måltrafikpolitiska beslutet riksdagentalet. det 1988I ettsatte upp om
kombigods närvarande årsvolymen 4miljoner år 2000. För10 ärton ca

nuvarande utvecklingen det knappast troligtMed denmiljoner ärton.
från kan uppnås.riksdagens mål 1988att

kombitrafikenorsakerna till ökat i såEnligt de främstaSJ är att
utvecklingsbidraget för kombitrafikomfattningbegränsad att

vägtrafiken ökat marknads-och den sinaavvecklades 1991 tungaatt
skatter och högre tillåtna totallaster. pekarandelar lägre Mangenom

marknaden utnyttja kombikonceptet.också trögheter ipå att
arbetar f.n. medTransportindustriförbundet analyseraatt

utvecklingsmöjligheter. detta arbete deltarkombitrafiken och dess I
harfrån både jämvägs- och vägtrafiksektom. bl.a.Manrepresentanter

del transportköpamas kostnader .förkonstaterat attatt stor aven
avgifter för hanteringen vid lastning ochkombitrafikutnyttja utgörs av

Huvudorsakema till dessaoch lossning från järnvägsvagnar. att
markytor ofta iterminalerna kräverkostnader högaär är storaatt -

utrustningen vid terminalerna mycketcentrala lägen, äratt
delendast utnyttjas under begränsad dygnetkapitalintensiv och en av

9-17-0343
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arbetet vid terminalema personalkrävande och i regel utförsärsamt att
under tidiga och kvällar. pekarMan också detattmorgnar sena
finns relativt många kombitenninaler och de specialbyggdaatt

för kombitrafiken dyrarejämvägsvagnama rullandeär än annan
bedömer Transportindustriförbundetmateriel. Sammantaget kombi-att

terminalteknik upphov tilltrafikens nuvarande mycket höga fastager
fördelas på den befintliga trafiken. innebärkostnader Det attsom nu

kombitrafiken hävda sig prismässigt konventionellhar svårt att mot
ochvagnslasttrafik vägtransporter.mot rena

miljöfördelar framför denKombitrafiken har lastbilstrafiken.tunga
kombitrafiken bör kunnauppfattning utnyttjas i högre gradVår är att

behövs för trafiken kostnads-f.n. insatser göraän att attmen mer
uppgift föreffektiv. i första hand transportföretagen själva.Detta är en

kombitrafiken i avsnittutvecklar förslagVi 10.4.4.rörsom

Godstransportmarknaden

baserassvenska godstransportsystemet i ökande grad påDet
marknadsmekanismer. förväntas leda till kund-fungerande Detta

bådeoch kostnadseffektiva transportlösningar på kort ochanpassade
Avregleringen inom alla transportslag har medförtlång sikt. att

och tjänsteutbudet har ökat. Möjligheter tillkonkurrensen transport-
järnväg i regi innebär skärpt konkurrenslösningar på egen en som

företagen.har betydelse för defrämst större
diskussion förts den svenska marknadenUnder år har en omsenare

verkligen förmår tillhandahålla bra utbudför godstransporttjänster ett
avancerade logistiktjänster förtransporttjänster ochbåde enkla meraav

därvid diskuterats förekommerföretagen. har detde mindre Det om
marknaden, skulletrögheter på kunna motiveraolika slags som

och åtgärder.särskilda statliga insatser
i debatten främst följande:tänkbara problemDe nämnts ärsom

transporttjänster för mindre företag detUtbudet är sämre änav0
borde vara.

mindre företag tillräckliga möjligheterMarknaden erbjuder inte att0
upphandla kvalificerade logistiktjänster.

mindre företag förPotentialen för samverkan mellan skapaatt en0
bättre transporttjänster fulltför upphandling utnyttjas intebas ut.av

dessa problem, i den de existerar, harVi inte något månatt avanser
regelsystemet för godstransporter i Sverige.grund i det statligasin

finns det svårt tjänsteutbudetkonkurrensMed den är att attsom se
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marknaden långsiktigt skulle ligga på samhällsekonomiskt felaktigten
låg nivå.

Utbudet logistikservice under utveckling iär transport-av
branscherna. finns goda FörutsättningarDet den skärptaatt
konkurrensen leder till intensivare ansträngningar från transportörerna

fånga kundkrav och därmed etablera marknads-att upp nya nya
Problemet förpositioner. de mindre företagen kan volymernaattvara

för små för i främst inriktade påär äratt tas system störreupp som
flöden. marknadssegment därmed lämnasOm kan dockett öppet nya

företag för logistiktjänster just inriktade mindreärtyper av som
företag fram.växa

har visat sig fullt möjligt marknadens villkor olikaDet att testa
samverkansformer dels mellan mindre företag, dels mellan ochstora—

försöksmå företag. Vissa dessa har varit relativt framgångsrika,av
Misslyckanden kanandra har misslyckats. ha sin i de olikheter irot

transportbehoven allt finns mellan olika företag.trotssom
Sammanfattningsvis vi inga ytterligare behov statliga insatserser av

för korrigera eventuell ineffektivitet på transportmarknademaatt
de åtgärder redan vidtagits avreglering och inomutöver som genom

för den allmänna konkurrenslagstiftningen.ramen

Påverkan transportpolitik10.3 EU:sav

i hög grad beroende utrikeshandelnSverige och därmed ocksåär av av
transportvillkoren i de länder våra handelspartners. Hurutgörsom
andra länder sina avgifter för infrastrukturen påverkarsätter
kostnadsläget för svenska transporter.

aktuellt exempel den tyska järnvägensEtt prissättningär av
infrastrukturen. syftar i princip tillDen användarna ska betala denatt
fulla kostnaden för infrastrukturtjänstema. leder till högaDetta
kostnader för svenska järnvägstransporter till och från Tyskland och
för svenska transittåg. Prisnivån 5-10 gånger högre motsvarandeär än
avgiftsnivå i Sverige. tyska banavgifterna harDe nyligen höjts och
beräknas ha minskat marknadsandelen för järnväg med 1 %.ca

Principen avgifter för infrastrukturen ska betalas för detattom
territorium trafikeras territorialitetsprincipen har lett tillsom
utveckling eurovinjettsystemet inom EU. Det förär ett system att taav

avgifter den lastbilstrafiken villkor för fåut tunga ett attav som
tillträde till vissa delar väginfrastrukturen främst motorvägnäten.av

framtida utvecklingen vägavgifts- ochDen vägtullssystem kan fåav
för transportkostnadema förkonsekvenser svensk utrikeshandel på den

Inriktningen inomeuropeiska kontinenten. avgiftssättningEU mot en
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fullasyftar till de kostnaderna ska täckasför infrastrukturen attsom
med kommande tillämpning principerna förkan, tillsammans en av

effekter enligt grönbokens principer, leda tillprissättning externaav
svenskaavgiftshöjningar för de på denbetydande transporterna

kontinenten.europeiska

Framkomlighetsproblem för svenska10.3.1

Tyskland beräkningsexempeltransporter genom -

och dentransportinfrastruktur på kontinentenInvesteringar i
roll för vilken faktisktrafiktillväxten spelarkontinentala storen

för de kontinentalaräkna medframkomlighet kan transporterna.man
svenskapå de godstransportemabelysa effekternaFör att av

gjortoch avgifter i Tyskland har SIKAi framkomlighetförändringar
beräknats och jämförts medmodellberäkningar. Två fall harnågra ett

trafiknätinnebär 1997 årsjämförelsealtemativ. Dettautgångsläge
Öresundsbron avgifts- och prisnivåer.och dagensinklusive

beräknats följande:falltvåDe ärsom

halveradTyskland innebäriframkomlighet påSänkt1 vägnätet som
lastbilstrañken.hastighet för

och jämvägsnätet.bådeHalverad hastighet på2 vägnätet

tyskaframkomlighet detmed minskad påberäkningsfall 1I
miljardervägtransportarbetet i Sverige med 0,8minskarvägnätet ca

sjöfarti Sverige med såvälTransportarbetetfigur 10.4.tonkm, somse
vägtransportarbetetMinskningensamtidigt öka.beräknasjärnväg av

totaltdock betydligtblirsvenskaför större sett,transporter om man
utomlands. betydandesvenska Enderäknar vägtransportemaäven

sjöfart.flyttas till järnväg ochskulleandel dessa övervägtransporterav
Sverige till järnväg ochberäknas ske inomöverflyttningDen som

ske helamindre den beräknas ibetydligtdocksjöfart änär som
transportnätet.

Sverigeför de svenska ikostnadsökningentotalaDen transporterna
i Tyskland skullegrund trängselutomlands påoch vägnätetav

miljarder kronor.tilluppgå 0,6ca
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Sverige tillomfördelningar mellan trafikslagen iBeräknadeFigur 10.4.
på Tyskland. Källa: SIKAframkomlighet vägnätet iförsämradföljd av

1997.

omfattar järnvägenframkomlighetsproblemen ocksådåFall 2
illustreras i figur 10.5.
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Sverige tillmellan trafikslagen iBeräknade omfördelningarFigur 10.5.
på ochframkomlighet de tyska jämvägs- vägnäten.försämradföljd av

Källa: SIKA 1997.

landtransporter i Tysklandframkomligheten medförsämradeDen
fördelningen mellan transportslagen iinverkan påf°ar betydandeen

villkoren förfigur försämradeframgår 10.5. DeSverige. Det av
sjöfartensskulle betydalastbil och järnvägmed atttransporterna

begränsningsområde ökar kraftigt ca 4 %svenskttransportarbete på
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transportarbetet i jämförelsealtemativet. Transportköpamas totalaav
kostnader beräknas stiga med miljarder0,9 kr/år. Det motsvararca ca

de totala1,5 % kostnaderna.av
effekt framkomlighetsproblemenEn i Tyskland för svensktav

vidkommande blikan svenska i viss utsträckningatt transporter
kommer Tyskland. skulleDetta leda till detomvägaratt ta runt att
totala transportarbetet ökar betydligt. harSIKA uppskattat ökningen till

miljarder tonkilometer enbart3 får minskadvägtransporternaom
framkomlighet och 4 miljarder tonkilometer framkomlighets-om
problemen också gäller järnvägen. detI fallet minskarsenare
visserligen järnvägens transportarbete i Sverige enligt SIKA:s modell-
beräkningar, transportarbetet totalt med järnväg ökar. Detsettmen
beror kombinationer mellan sjöfartpå och järnväg kommeratt att
utnyttjas.

båda de analyserade trängselfallen i Tyskland blir följdenI kraftigt
minskade lastbilstransporter utanför Sverige på miljarder4-7
tonkilometer. detDet 15-25 % totala transportarbetetmotsvarar av
med lastbil i Sverige.

Analysen illustrerar hur starkt den svenska utrikeshandelen
påverkas förhållandena på kontinenten. Den visar också attav
effekterna fördelningenpå mellan transportslag, och därmed på utsläpp
och trängsel, totalt kan betydligt utanför i Sverige.störresett änvara

bedömning utifrån alltför svensktEn perspektiv riskerar,snävtett t.ex.
det gäller koldioxidutsläpp, alltså leda fel totaltnär att sett.

Förslag till inriktning10.3.2 svenska insatserav
inom EU

efter så långt möjligtInom EU undanröja tekniskasträvar attman som
hinder sambandoch administrativa i med Utvecklingengränspassager.

de transeuropeiska nätverken TEN uttryck förär strävanett annatav
efter väl fungerande gränslöst transeuropeiskaDeett transportsystem.
nätverken syftar särskilt till utveckla de delar infrastrukturen iatt av
olika länder transportmässigt knyter länderna inom EU närmaresom
till varandra.

har sedan länge varit naturlig delDet transportpolitiken för deen av
flesta länder erbjuda transitvägar i internationell samverkan.att
Transportpolitiken inom EU emellertid detta till krav på dengör ett
nationella politiken i varje EU-land. Strävandena knyta östraatt

till denEuropa europeiska gemenskapen EU-närmare gör ävenatt
ländemas trafik och fråntill dessa områden måste omfattasanses av
dessa krav.
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svensk infrastrukturpolitikFör avgiftssättning och investeringar- -
innebär kravet det svenska också ska fungeraatt transportsystemet som

del i övergripande europeiskt Förutsättningarett transportsystem.en
och utgångspunkter för infrastrukturpolitiken måste därför vidgas. Det

i ökad utsträckning nödvändigt komplettera det nationellaär att
perspektivet med länderövergripande perspektiv för utnyttja ochett att
utveckla transportnätverken.

svensk uppgiftDet transitland för dennaär att atten som svara
trafik fungerar. Villkoren för transittrafiken måste dock påverkas
medvetet från svensk utgångspunkt. Hänsyn måste dels tilltas ett
prinicipiellt motiverat krav likabehandlingpå nationell trafik ochav
transittrafik, dels till de krav ställs på den svenska transittrafiken isom
andra länder.

Vi det angelägen uppgift för Sverige verka föräratt att attanser en
eurovinjettsystemet för vägtrafiken utvecklas och för att ett
motsvarande utvecklas för jämvägstrafiken i SyftetEuropa. skasystem

internalisering godstrafikens kostnader.strävaatt mot externavara av
Vi utvecklar detta vidare följandei avsnitt. Det innebär ocksåatt
transittrafiken Sverige i princip bör belastas med degenom
marginalkostnader för effekter denna trafik orsakar. Dettaexterna som
kan till viss del ske de delar utnyttjasvägnätetattgenom av som av
transitttrafiken ingår i eurovinjettsystemet.

Transportpolitiken10.4 inom
godstransportomradet

detta avsnitt belyser vi hur några huvudområden i trafikpolitikenI kan
utvecklas för uppnå trafikpolitikens mål inom godsområdet. Dessaatt
områden den infrastruktur särskilt berör godstrafiken,är som
internalisering effekter och regelsystemet förexternaav
godstransportmarknadema.

Några infrastrukturfrågor10.4.1 betydelse förav
godstrafiken

Anknytnings- och omlastningspunkter mellan trafikslagen

Under år har intensivt diskuterat möjligheterna attsenare man mera
samordning godsterminaler vissauppnå samhälls-genom av
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vinster. Bland tänkbara vinster skulle kunnaekonomiska uppnåssom
följandehar bl.a. nämnts:

sammanslagningStordriftsfördelar terminaler.genom av
Ökad konkurrens mindretransporterna att transport-om genom

tillföretag kan få tillgång vissa de transportföretagensstörreav
konkurrensfördelar.strategiska

kostnader för omlastning enhetslaster mellan järnväg,Minskade av0
sjöfart och lastbil.

lokal miljöpåverkan miljömässigt olämpligaMindre total attgenom0
omlokaliseras.terminaler

flerasamordningsfördelar mellan olika företag ochMöjlighet nåatt0
och logistik.verksamheter i transport

terrninaler/omlastningscentrautvecklar samordnadeTysklandI man
med politiskt och ekonomiskt stöd.GVZ-Güterverkehrszentrum Det

stödet för del de statliga bidragenstatliga finansiella GVZ utgör en av
transportprojekt. information vi har tyder på GVZtill lokala Den att

startskedet och det långtifrån klart GVZ ihaft svårigheter ihar är att
medel öka kombigodsflödet järnväg.verkningsfulltsig är attett

Även Tyskland har denna multimodalaländeri andra än typ av
med regional/lokal medverkan ochoftafraktcentra etablerats -

dold.ellerfinansiering öppen
den övergripande samordningenerfarenheterna visartyskaDe att av

terminalfunktion.förutsättning för rimligt braviktigalla GVZ är enen
nationell nivå.således planeras på FörTerminalsystemet behöver att

ska leda till de fördelarkommunala initiativstatliga eller man
förankring hos de aktörerna påocksåeftersträvar krävs storaen

transportmarknaden.

Hamnar

de flesta svenska hamnar knytahuvuduppgift förEn är att samman
för sinmed sjöfarten. innebär hamnamaDetlandtransportsystemet att

anknytningar med och järnväg.beroende goda Förfunktion vägär av
särskilt goda anknytningar tillmed farjetrafik krävshamnar

landstransporter.
finnskonkurrens mellan hamnama. Samtidigtfinns vissDet

samordningsfördelar i hamnverksamheten, kanstordrifts- och som
näraliggande finnssamordningsvinster för hamnar. någrainnebära Det

hamnbolagvalt ingå iexempel på hamnar att gemensammasom ~
Andra hamnar har i vissa fall gjortoch Smålandshamnar.Vänerhamnar
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informella uppgörelser specialiseringellerformella om av
i respektive hamn.verksamheten

trafikflödena till hamnama via anslutande ochBesluten väg-om
rederierna valet anlöpshamn.fattas indirektjärnvägar av genom av

för hamnverksamheten till följd osäkerhetvissa riskerskaparDetta av
framtida åtgärder. Hamnbolagen kan minskaochrederiemas planerom

medinvesteringardenna osäkerhet göraatt gemensammagenom
omvärld slopad free-i rederiemas t.ex.Osäkerhetenrederierna. tax

förbindelser till kontinentenfastaetableringförsäljning, gerav
effekter för hamnama.därmed även

och tillräckliga incitament för hamnamafinnas godaförefallerDet
utveckla struktur och produktivitet såfinna formersjälva attattatt

Exempelvisoch risker bemästras.kan utnyttjasutvecklingsmöjligheter
för infrastrukturen inteplaneringsförutsättningamaiskulle osäkerheter

Stordrifts-för de enskilda hamnama.denmindre för äränstatenvara
nuvarande förutsättningar,uppnås medsamordningsfördelar kanoch

regional nivå.hamnama påplaneringssamverkanliksom rörsom
införas.statlig hamnpolitik inte behöverdärförslutsatsVår är att en

planeringenden nationellaförharDäremot attettstaten avansvar
med godtrafikslagen ochsamordnatskerinfrastrukturen över en

behandlar vi i kapitel 12.berördade Dettasamverkan mellan parterna.

prissättning infrastrukturenförPrinciper10.4.2 av
effekterintemaliseringoch externaav

olikaprissättning deintemalisering ochkapitelbehandlar i 5-8Vi av
tillämpastransportslagvarjeför sig. Förtrafikslagen var

effekterna,intemalisera demetoderkombinationer t.ex.externaattav
partsöverenskommelserstyrmedel,ekonomiskagenerellaregleringar,

avtal.internationellaoch
intemaliseraseffekter skaprincipiellaDen är att externaansatsen

marginal-betala de kortsiktigaskaanvändarnaochfullt attut
infrastrukturen.utnyttjakostnaderna för att

full intemalisering inteskäl tillemellertid flerafinns ärDet att
begränsningarExempel EU:sacceptabelt.eller ärmöjligt

internationellsysselsättning ochtill svenskoch hänsynregelsystem
samhällsekonomiska effektivitetbästaLösningarkonkurrens. som ger

kallas bästa-rådande begränsningartill nästmed hänsyn tagen
lösningar.

modellberäkningama igrund förligger tillförutsättningarDe som
betänkande.bilagedelen till dettairedovisasavsnittdetta separat
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Internalisering och EU

Enligt EG-kommissionens grönbok För och eflektivrättvist.ex. en
transportsektorn finns effekterprissättning inom intestora externa som

intemaliserade regleringar,i skatter och avgifter. gällerDet särskiltär
för den vägtrafiken i mångaEuropa. I EU-länder ligger dentunga
faktiska beskattningen miniminivåer.EU:snära

Avregleringen transportmarknadema led i utvecklingen förär ettav
fritt kunna och utbyta tjänster inom den inre marknaden.utövaatt

leder successivt till företag ochDetta fordon/farkoster med hemvistatt
i något EU-land kan bedriva verksamhet i vilket EU-landannat som
helst. svenska produktionsfaktorerOm for transporttjänster t.ex.
fordon, kapital arbetskraftoch beskattas högre motsvarandeän
faktorer i andra länder, finns risk lågbeskattade, utländskaatt resurser

de svenska inom Sverige. Problemet liknar det sedanersätter även som
lång tid tillbaka gällt inom sjöfaiten.

Effekten eventuella svenska styrande skatter begränsas därmed.av
kan också innebära negativa effekterDetta för transportnäringens

utveckling och för sysselsättningen i Sverige.
Därför det nödvändigt avvägning mellan önskemåletär göraatt en

ideal intemalisering effekter, faktiska styreffekterexternaom en av
och uppkommande oavsiktliga effekter på sysselsättningen. Dent.ex.
förväntade utvecklingen ambitioner till intemaliseringEU:s detgörav
också tydligt avvägning krävs det gäller tidpunkten ochnäratt en
takten i svenska intemaliseringsbeslut.

infrastrukturPrissättning i EU-perspektivav

Genom den svenska utrikeshandeln utförs betydande transportarbeteett
i främstandra länder, i andra EU-länder. Därigenom spelar dessa
länders investerings- och prispolitik för infrastrukturen också storen
roll för den svenska utrikeshandeln. Det gäller både för
transportkostnader och transporttider. Vi har tidigare exempletnämnt
med de tyska banavgiftema.

rådande linjen inom gemenskapenDen att användarna ska täckaär
de fulla kostnaderna för infrastrukturens byggande, underhåll och drift.

praktiken detI dock långt kvar till faktiskt tillämpning dennaär en av
princip.

slutsatsVår det angelägen uppgift for Sverige drivaär äratt atten
frågan for ban- och vägavgifter i EU-systemom gemensamma
samarbetet. också viktigtDet från svenskt håll ökarär att man
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för använda alternativaberedskapen ned tilltransportvägaratt
kan gälla stimulera sjöfartens utveckling ochkontinenten. Det t.ex. att

transitmöjligheter andra länder de traditionellaöverväga ängenom
västeuropeiska transitländema.

full intemalisering genomföras inom10.4.3 Kan
godssektorn

avgifter fårintemalisering förutsätter skatter och faktisktfullEn att ett
transportprisema de utförs i Sverige.genomslag transporter som

utländskasannolikt möjligt for transportföretag olikaDet sättär att
avgifterna inom vägtrafiken. Intemaliseringen kommerundvika t.ex.

leda till de avsedda effekterna. därmed inte möjligtdå inte Det äratt att
full intemalisering för godstrafiken.genomföra

för sjöfarten kopplat till infrastruktur-Intemaliseringssystemet är
farledsavgiften och berör i princip alla fartygavgiften den kommande

nationalitet och registertillhörighet. Detsammasätt, oavsettsamma
banavgifter. flyget förberedsför järnvägensgäller För nu

miljöavgifter. dessa transportslag bör svenskdifferentierade För tre en
teorin kunna genomföras.åtminstone iintemalisering --

Å sidan innebär den friavägtrafiken problemenFör större.är ena
enligt EG-fördraget transportföretag kanrörligheten för tjänster att

fordontransportverksamhet i Sverige med personal ochbedriva
Enligt nuvarande planer kommer den friaregistrerade i andra länder.

fullt genomförd i mittenför lastbilstransporterrörligheten att vara av
1998.

Å vägtrafiken regelsystem inomandra sidan finns för EUett som
skattenivåema for godstransporter på successivtsikt syftar till vägatt

olika länderna. gäller för såvälsig varandra i deska Dettanärma
brukaravgifter. Takten i konvergens-för fordon ochbränslen som

dock låg.arbetet är
bestämmelser bl.a.har lämnat förslag tillKommissionen nya om

lastfordonavgifter för den vägtrafiken gällerskatter och övertunga
final. föreslagna reglerna tänktaCOM 96331 De12 är ersättaattton,

bestämmelserna i direktiv 93/89/EEG. Förslagetde nuvarande
ministerrådet. bestämmelser skatterbehandlas f.n. i Gemensamma om

mellan medlemsländerna. kan därför kommaförutsätter enighet Det att
bestämmelser träder i kraft. går inte hellerlång tid innan Det attta nya

bestämmelserna slutligen kommer få.förutse vilken utformning att
föreslagits kommer inte det formelltregelsystemDet göraattsom
tillämpa full intemalisering for denmöjligt för Sverige tungaatt

regelsystem betydande breddvägtrafiken. dettaDessutom enger
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beskattningsintervallen, vilket innebär de faktiska skattenivåemaatt
mellan länderna.kan skilja sig Skatteintervallen föravsevärt

förslagetfordonsskatten enligt och skattenivåema för antal1995 ett
framgår figurländer för lastbilstypernågra 10.6.av

kronor/år
50000
45000

EU min.40000
EU max35000

Usverige
30000

DK
25000 NLg
20000 UK.
15000 |Spanien
10000 Portugal
5000

0
axlar 3 axlar 2+3 axlar 2+3 axlar2

25 38 4018 ton ton tonton

Arliga fordonsskatter för lastfordon. EG-Figur 10.6. tyngre
miniminivåerförslag till maximi- och aktuellakommissionens samt
år.skatteniváer några länder kronor Källa: SIKA 1997.1995 i per

fordonskombinationema, främst används ideFör tyngre som
den svenska beskattningen i nivå med den danskalångväga trafik, är

Portugal och Spanien. ochbetydligt nivån i två-Föröver tungamen
svenska beskattningen hög och liggertreaxliga lastbilar den näraär

Ävenföreslagna framtida maximinivå. det främstkommissionens om
förskattenivåema för fordonskombinationema viktigaärär som

konkurrensen de långväga kan inte uteslutavägtransportema,om man
registrerade EU-länder, ilastbilar i andra Danmark, kanatt tyngre t.ex.
trafik i södra Sverige.komma bedrivaatt

risk för försök tillfinns alltså ensidig svenskDet stor att etten
intemalisering lastbilstrañkens kostnader kommer fåexterna attav en

minskad effekt på grund trafiken i stället kommeravsevärt att attav
transportföretagbedrivas med fordon och registrerade i andra länder.

nuvarande vägtrafrkskatter bör dock möjligviss förändringEn av vara
genomföra. nå så bra avvägning möjligt mellanFöratt att en som

trañkslagen det nödvändigt vidta korrigeringar för andraär att
förtransportslag kompenserar det inte möjligtäratt attsom
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sådanvägtrafiken. Eninomfulltkostnadernade utintemalisera externa
avsnitt.följandeiredovisaslösning

godstrafikeninominternaliseringtillFörslag10.4.4

konsekvensberäkningarsamt

bristandeförsjöfartenochjärnvägstrafikeninomKompensation
vägtrafikendeninternalisering tungaav

sänkaprincipenpåbyggabör attinternaliseringbegränsadEn
förkrävsmycket attsåjärnvägochsjöfartförkostnaderna som

vägtrafiken.ieffekterintemaliseradeickeför externakompensera
höjningarintemaliserandeförnivåertänkbaravitabell 10.1I anger

kapitel 5fordonskategorier, ävenolikaför omfordonsskatten seav
ochEG-reglerrestriktionertilltagitsdåharvägtrafiken. Hänsyn p.g.a.

styrmedleneffektiva är.hur

fordonsskattehöjningarintemaliserandenivåer förTänkbara10.1.Tabell
SIKAKälla:styreffektivitet.ochEU-reglertillmed hänsynawägdaärsom

1997.
60 ton40 ton24 ton9 ton

axlaraxlar 753 axlaraxlar2
000340001320 005002skattNuvarande
000910001036 5008009skattehöjningintemaliserandeFullt

16 00013 00000045007skattehöjningavvägdFöreslagen
00050000260002400010skattehöjningawägdefterskattNy

vidhöjningenochskattehöjningenavvägdadenmellanSkillnaden
vägtrafikendenförgenomsnitti tunga cajntemalisering ärfull

jämvägs-ochför sjö-kostnadeninnebärkr/tonkm. Det att0,04
internaliseringfull externamedlägemedjämfört avetttransporter

genomsnittidvs.belopp,motsvarandemedsänkasbordekostnader
tonkm.med 4 öre per

transportslag attvissakompenseratillåtet genominte attDet är
EG-enligttransportkostnadertransportköpamassubventioneradirekt

bestämmelsermedförordningfinnsEUstatsstöd. Inomreglema enom
ändrad1107/70/EEGnrkombineradebl.a. transportertillstatsstödom

innebärbestämmelser1658/82/EEG. Dessaförordningbl.a.genom
anskaffaförochterminaler attbyggaförstöd kan attbl.a. att ges

driftsstöd.tillmöjlighetervissahanteringsutrustning. De ävenger
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Genom sänka avgifter föratt infrastrukturen för järnväg och sjöfart
kan korrigera för den snedvridning blirman följden densom attav

lastbilstrañken förtunga lågt beskattad.är Ett sådan konstruktion leder
till godstransportemaatt totalt och med allasett transportslag- -kommer blir för lågtatt prissatta. Därmed finns risk att
transportvolymen blir for hög. Vi bedömer dock dessa effekteratt har
mindre betydelse.

Kompenserande åtgärder slopa banavgifter,att införagenom
kombistöd avstå frånoch koldioxidavgift för sjöfarten

För sänka priset för godstrafikatt på järnväg med 4 öre/tonkm krävsca
total kostnadssänkning på 600 mkr/år.en De nuvarande ban-ca

avgiftema uppgår till 350 mkr/år för godstrafrken. I kapitelca 6 om
jämvägstrafiken föreslår vi de fasta banavgiftemaatt slopas. Vi har
beräknat de rörliga banavgiftemaatt bör ungefär lika storavara som
dagens totala banavgifter, till 400 mkr/år.upp ca

Genom tills vidare inteatt trafikberoendeta ut banavgifter for
godstrafiken på järnväg kan således kostnad på 350-400 miljoneren ca
kronor avlastas järnvägen. Detta bör det möjliggöra sänka prisetatt
med knappt 3 öre/tonkm.

Kombitransporter prioriteratär utvecklingsområdeett inom ramen
för EU:s transportpolitik. Ekonomin i kombitransportsystemet dockär
starkt beroende godsvolymer. detstora I tidiga utvecklingsskedeav

kombitransportema befinner sig i såvälsom Sverige övrigasom
Europa, har kombitransportema svårigheter klara skärptatt en
priskonkurrens.

Ett särskilt stöd till transportkundema vid omlastning till
kombitransport, komplement till slopade banavgifter, skullesom kunna
kompensera underbeskattningen lastbilstransportema. Ett kombistödav
for omlastning till kombi på järnväg bör omfatta 20 kr/tonca
motsvarar 200 kr/container eller 300 kr/växelflak forca ungefäratt

den kostnadssänkningmotsvara behövs. Den totala statsfinansiellasom
belastningen kombistödet kan vid dagens volymav kombitrafikav
bedömas uppgå till 100 miljoner kronor år.ca per

Tillsammans med slopade banavgifter bör kombistöd enligtett ovan
kunna kompensera jämvägstrafiken för den bristande intemaliseringen

den vägtrañkenstunga kostnader.av externa
Om för sjöfartens del väljer partiell intemaliseringman deen av

effekternaexterna enligt trepartsöverenskommelsen se kapitel 6
innebär det sjöfarten inte belastasatt med de kostnaderna förexterna
koldioxid. Om helt avstår ifrån inkludera denattman externa
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totaltmeddessareducerassjöfartsavgiftemaikoldioxidkostnaden ca
nivån. Dennaföreslagnamed denjämförtkronormiljoner500
genomsnittligsjöfartsavgiftema motsvararminskning enav

ungefär förkompenseraröre/tonkm. Detta4på knapptavgiftsreduktion
deförkostnaderna tungadeunderintemaliseringen externaav

lastbilarna.
enligtförändras trepartsöverens-förutsättsSjöfartsavgiftema

genomföroch färjorlastfartygdeinnebärDetkommelsen. att som
kanavgiftssänkningaravgifter. Dessasänktafårreningsåtgärder

miljoner150tilluppgåuppskattasfárjetrafikenför casammantaget
kr/år.

internaliseringbegränsadSammanfattningsvis kan somen
medlastbilskostnademaunderintemaliseringbalanserar aven

utformastransportslagövrigaföravgiftssänkningar/subventioner
tabell 10.2.isammanfattasåtgärderde somgenom

vidåtgärderkombinationtänkbarSammanfattning av10.2.Tabell enav
kostnader.externagodstransportemasinternaliseringbegränsad av

1997.SIKAKälla:
subventionerochskatter/avgifterFörändringTransportslag av

öre/liter50meddieselprisHöjtLastbilstransporter
10motsvarandeår 2020,på tilldieselprishöjningsuccessiv

delbetänkandevårt förstaenligtbensinprisethöjningrealöre av
tabell 10.1enligtför lastbilarfordonsskatternaJustering av

banavgifterfastaSlopadeJärnväg
nollgodstratik tillbanavgifter förrörligaNedsáttning av

tillomlastningvidkrlnettotonmed 20transportköparetillStöd
kombitransport

trepartsöverenskommelsenenligtSjöfartsavgifterSjöfart
avgiftssänkningvilket motsvararinförs inte,Koldioxidavgifter en

öre/tonkmpå 4ca

belysaförfalltvåför attmodellberäkningargjortharSIKA
godstransportemasinternaliseringbegränsadkonsekvenserna avenav

internaliseringbegränsadvisarfalletförstakostnader. Det enexterna
visarfalletandrai dag. Detvidtasskulleåtgärdernatänktadeom

fallenBådaår 2010.intemaliseringenbegränsadedeneffekterna av
ochskatter/avgifteroförändrademedalternativmedjämförs ett

jämförelsealtemativ.ettsubventioner
ochjärnväglastbil,medtransportarbetethurvisarTabell 10.3

begränsadochmedberäkningarna utanenligtfördelassjöfart
2010.för årinternalisering
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Tabell 10.3. Beräknat transportarbete 1997 och 2010 med och utan
begränsad internalisering. Miljarder tonkm. Källa: SIKA 1997.

Lastbil Järnväg Sjöfart
1997, tonkm 29 21 24
2010 internalisering,utan tonkm 35 25 33

skillnad 1997mot 21 % 19 %+ 33 %- + +
2010 med internalisering, tonkm 33 27 33

skillnad mot 1997 15 % 30 %+ 33 %+- +
Förändrat transportarbetet %6 9 %p.g.a. +- —
intemalisering
Marknadsandel 1997 %39 28 %ca 33 %ca ca
Marknadsandel med internalisering 2010 %35 30 %ca 35 %ca ca

Om begränsad internalisering enligt tabell 10.2 skulleen ovan
genomföras i dag beräknas trafikomfördelningar ske inom Sverige
enligt figur 10.7.

39%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

-5% -4%
Väg Jvg Sjö LB- Färja Totalt

färja JVG

Figur 10.7. Beräknade omfördelningar i Sverige transportarbete mellanav
transportslagen vid begränsad internalisering i dag. Förändring jämfört

Öresundsbronmed jämförelsealternativet ingår bådai fallen. Källa:
SIKA 1997.

De omfördelningar transportarbetet beräknas skeav ägersom
huvudsakligen i Sverige. Förändringarna för fárjetrafikenrum är en
återspegling de omfördelningar sker för ochav väg-som
jämvägstransporter. Transportköpamas totala kostnader påverkas
endast marginellt.

De beräknade effekterna år 2010 begränsad internalisering påav en
fördelningen transportarbetet i Sverige visas i figur 10.8.av
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dag ochigodsvolymen än attår 2010 är störreFörutsättningarna är att
förslag.enligt vårthöjdförutsättskoldioxidskatten

begränsadedengrundpå2010årOmfördelningen av
genomförandeprofil vidiharinternaliseringen stort avsomsamma
till andelendag. Omiåtgärdermotsvarande avman ser

jämförelsealtemativetitransportslagrespektiveförtransportarbetet
medanmed 9 %, vägtransportemaökar jämvägstransportema ca

6 %.med knapptminskar

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-6%
-10%

TotaltFärjaSjö LB-JvgVäg
JVGfärja

transportarbete iår 2010omfördelningarBeräknade10.8.Figur av
Förändringinternalisering.begränsadvidtransportslagenmellanSverige

Öresundsbron bådaingår iår 2010jämförelsealternativetjämfört med
1997.Källa: SIKAfallen.

den skullevad2010minskning år större änVägtransportarbetets är
godsmängden. Detökadedenproportionellden motvoreomvara

ökarlastbilstrañkenfördieselprishöjningensuccessivadenberor på att
övrigaförkostnadernamedanlastbil,förtransportkostnaden

oförändrade.realtförblirtransportslag
med knapptökaberäknasallaförkostnadernatotala transporterDe

beräknaslastbilstransportemaförKostnadernakronor/år.miljarder0,5
i Sverigeintäkter+8 %. Jämvägensöre/tonkmmed drygt 5stiga

dentill följdårkronormiljoner200med knapptökaberäknas avper
transportvolymen.överförda
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Konsekvenser för utsläpp luftföroreningar och koldioxid vidav en
begränsad intemalisering

Intemaliseringsåtgärdema inom godsområdet syftar till deatt externa
effekterna ska beaktas vid beslut och valtransporterom av
transportslag. Syftet också skapa incitament för tekniskär förnyelseatt
och reningsinsatser kan minska de skadliga utsläppen. Densom
begränsade intemaliseringen innebär, vi de totalanämnt, attsom nyss

kan komma bli för omfattande. Däremot bedömstransporterna att
fördelningen mellan transportslagen bli ungefär densamma vidatt som
full intemalisering. Incitamenten för införa teknik ochatt ny
reningsåtgärder blir vid begränsad intemalisering något änen svagare
vad skulle möjligt vid full intemalisering.som vara

beräkningEn den begränsade intemaliseringens effekter förav
utsläppen koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och flyktigaav
aromatiska främst kolväten visas figurernai 10.9-10.12.ämnen Som
framgår figurerna beror den delen minskningarna på denstörstaav av
tekniska utvecklingen.

Koldioxid

12%

10%

ITrafikutv jämförelsealti
+TrafikomfördeIning

I +Förbättrad teknik

2005 2020

Figur 10.9. Godstrafikens utsläpp koldioxid. Förändring förhållandeiav
års nivå.till 1993 SIKAKälla: 1997.
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Svaveldioxid

5%

-5%

-15% -
-25%

ITrafikutv ijämförelsealt
‘35% El+Trafikomf6rdeIning"

teknikI+Förbättrad-45%

-55%

-65%

-75%
20202005

isvaveldioxid. FörändringGodstrafikens utsläpp10.10.Figur av
nivå.års SIKA 1997.förhållande Källa:till 1993

Kväveoxider

0%1
0%

-10%
-20% ITrafikutv jämförelsealti
-30% El+Trafikomfördelning
-40% teknikI+Förbättrad
-50%
-60%
-70%
-80%

20202005

Förändring ikväveoxider.Godstrafikens utsläppFigur 10.11. av
nivå.års SIKA 1997.förhållande Källa:1993till
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Flyktiga organiska ämnen kolväten

5%

-5%

-15%

-25%
.Trafikutv jämförelsealli

-35% +Trañkomfördelningg
+Förbättrad teknik45% g

-55%

-65%

-75%
2005 2020

Figur 10.12. Godstrafikens utsläpp flyktiga organiska ämnenav
förhållandehuvudsakligen årskolväten. Förändring i nivá.till 1993

SIKAKälla: 1997.

Utsläppsminskningama kan värderas till 3-4 mdkr/år år och2005
mdkr år enligt modellberäkningar5 2020 SIKA:s bl.a.somnästan

bygger på de s.k. ASEK-värdema, tabell 10.4.se

Tabell 10.4. Beräknat värde minskade utsläpp till luft inomav
godsområdet med begränsad internalisering och enligt s.k. ASEK-värden.

år.Miljarder SIKAkronor Källa: 1997.per
Ar 2005 2010 2020
Koldioxid 0,3 0,5 0,8
Svaveldioxid 0,3 0,3 0,3
Kväveoxider 2,9 3,2 3,6
Kolväten 0,2 0,2 0,2

kr/årTotalt värde miljarder 3,7 4,2 4,9

åtgärderFörslag till för begränsad internaliseringen

föreslårVi bakgrund de redovisade beräkningarnamot attav nyss
banavgiftema for godstransporter med järnväg slopas. Vi föreslår
vidare förstöd terminalhanteringen för järnvägsanknutenatt ett
kombitrafik införs. Stödet ska rikta sig transportköpama ochmot

20 kr Vi har bedömt stödet totalt kan beräknasmotsvara ton. attca per
uppgå till mkr år med dagens100 volym. sådant stödHur ettca per

kan utformas bör utredas ytterligare. bör bl.a. utformasDet pånärmare
sådant det inte begränsas till dagens tekniska lösningarsättett att utan
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kombineradeutveckla formertillbidrakanocksådetså att avatt nya
godstransporter.

utredauppdragiBanverketoch attSIKAföreslårVi att ges
medskeSamråd börkombistöd.sådantförförutsättningarna ett

trafikföretag.berördaförrepresentanter
kombistöd skaochjärnväggodstrafik medförbanavgifterSlopade

fullåstadkommamöjligtdet inteförkompensation är attattsomses
ochkostnader. Omvägtrafikensdenintemalisering externatungaav

vägtrafikensintemaliseringenöka externamöjligtblirdet attnär av
övrigaintemaliseringen inomgöraskostnader bör översynäven aven

transportslag.

intemaliseringfullEffekter10.4.5 av

inteeffektergodstrafikens extemakonstaterathar attVi nyss
fulleffektervilkavisaändåFörfulltintemaliseras attut.

fall.sådantföljandevi i detredovisarinnebära ettskulleintemalisering
marginal-ochintemaliseringfullförBeräkningsförutsättningama

tabellivisastrafikslagallainfrastrukturen överkostnadsprissättning av
10.5.

trafikslagenförberäkningsförutsättningarSammanfattningTabell 10.5. av
enligtkrlkg, dvs.0,38koldioxidVärderingintemalisering.fullvid av

1997.SIKAKälla:skatt.nuvarande
intemaliseringavgifter vid fullochi skatterFörändringTransportslag ...i....

dieselpris med 50 öreHöjning1Lastbilstransporter av
internaliseringfullnivå motsvarartillFordonskattehöjning2 somen

dieselprisethöjdadetbeaktandemed av
tredubblasbanavgiftenrörligapå Den1Godstransport

bortbanavgiften tasfasta2 Denjärnväg
imarginalkostnadmedöverensstämmeri TysklandBanavgifterna3

bannätettyska
differentieradeavgifter ersättsfinansierandeNuvarande1 avSjöfart

miljöavgifter
fartygför allaavgiftersänktainnebärsjöfartenMiljöavgifter för som2

efterfår avgifthöjd ävenreningsåtgärder för färjorutomvidtar som
åtgärdervidtagna

reningsåtgärder vidgenomförafå inteanlöpmed antas ensFartyg3
avgifternahöjdadärför debetalarintemalisering ochfull

skatter/avgifterhöjdabetydligtsåledesinnebärintemaliseringFull
för jämvägstransportema.höjningarvissalastbilstrafikenför ävenmen

last-vanligaföravgiftssänkningarmedsplittradbildensjöfartenFör är
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och roro-fartyg, medan fartyg med få anlöp får höjda avgifter. Färjorna
får avsevärda avgiftshöjningar.

förändringarDessa innebär de delar sjöfartensammantaget att av
konkurrerar med landtransporter får relativa kostnadssänkningar.som

Denna profil förstärks färjorna, komplementatt tillutgörav som
lastbils- och jämvägstransporter för de internationella transporterna,
får avsevärda avgiftshöjningar.

SIKA har genomfört modellberäkningar för de Omfördelningar
mellan transportslagen skulle bli följden full internaliseringsom av en

prissättning infrastrukturen och införande skatter/avgifter.genom av av
Beräkningsresultatet redovisas i figur 10.13.

Av figuren framgår transportarbetet med lastbilatt i Sverige
minskar kraftigt medan sjöfarten ökar mycket starkt. Transportarbetet
med järnväg ökar något i Sverige betydligt på kontinenten.men mer

berorDet främst på infrastrukturavgiften enligtatt de valda
beräkningsförutsättningama sänks i Tyskland. Avgiftshöjningen för
färjetrafiken innebär också prishöjning för de internationella väg-en
och jämvägstransportema. förstärkerDetta den relativprissänkning för
sjöfarten ligger i fullständig internalisering.som en

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

-10%
--9%

Väg Jvg Sjö LB- Färja Totalt
färja JVG

ÖresundsbronAnm. ingår såväli internaliseringsalternativ jämförelsealternativ.som
Figur 10.13. Omfördelningar transportarbete mellan transportslagenav

full internalisering inom alla trafikslagom skulle genomföras idag.
Förändring jämfört med alternativet nuvarande skatter/avgifter i Sverige

påoch höjt pris järnväg i Tyskland. Källa: SIKA 1997.

ökadeDen sjöfartsandelen innebär också det totalaatt
transportarbetet ökar, eftersom till sjöss går någottransporterna längre

Huvuddelen ökningenväg. transportarbetet med sjöfart sker påav av
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sjöfarten i detta alternativinnebärbegränsningsområde. Detsvenskt att
näraliggande kontinent-matning tillförrollspelar större meraen

hamnar.
intemaliseringlastbilar vid fullförfordonsskattenHöjningen av

syftar tilldifferentierade skatterför attingår i systemett gesom
slitageskapande fordon.och mindre Ettanvändaincitament att renare

minskningarleda till vissasiktpåkommersådant attsystem av
och utsläppen.slitagekostnadema

beräknas leda tillavgiftshöjningamaochintemaliserande skatte-De
trafiköverföringar ochföljdtilleffekterminskade externa av

nettovärdet dessasamhällsekonomiskatrafikomläggningar. Det av
effekter uppkommerjämfört med derelativt småförändringar är som

teknik ochinföra effektivareförincitamentstarkare attgenom
siktlängreintemalisering minskar påfullständigreningsåtgärder. En

begränsadske vidberäknasvadutsläppen än ensommer
intemalisering.

godstransportsystemetstrategi förEn10.5

svenska godstransportsystemetdetbetonattidigareVi har att
marknadsstyrtfortsättningsvis börochväsentligen ettävenär vara

delvisformuleras dockdettaförSpelreglema staten,systemsystem. av
internationell samverkan. Statenimed andra styrtillsammans stater

infrastrukturen.nationelladenomfattningenochinriktningenockså av
ocholikauppdelad mångapraktikenirollStatens är organ

ställs ide kravinte heltmyndigheter, på motsvararsättett somsom
internationellt.ochnationelltgodstransporterdag på

samlatgrad hittillsi högremotiveratdärför än etttaDet attär grepp
ochnationelladeinfrastrukturenutvecklingen samtpå avav

godstransportperspektiv.svensktspelreglernainternationella ettur
utsträckningigodsflödena itillMed hänsyn transportsystemet storatt

överblick ochkravetproduktionskedjor ställsilänkaringår som
persontransportsektorn. Dettainomhärstarkaresammanhang än

samspela.bör fåsnivåer, vilkafleraskapas påmåste attsammanhang
medarbetethållauppdragiSIKA attföreslårVi attatt sammanges

börgodsstrategi. Till SIKAvidareutvecklaunderlag förfram attta en
förnäringslivet ochtrañkverken,för representanterreferensgruppen

uppgift börför detta arbete. I SIKA:sknytasaktörerberördaövriga
förmaterial krävsdetbearbetasammanställa ochingåockså att ensom

internationellaimed andrasvensk dialogmedveteneffektiv och parter
sammanhang.
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ingåVad bör i godsstrategien

En övergripande strategi för de svenska godstransportema, med den
avgränsning vi gjort, bör omfatta såväl institutionella former ochnyss
mekanismer för successivt utvecklaatt strategin, faktiskasom
spelregler så långt det möjligt. En sådanär strategi skulle kunna
innehålla bl.a. följande komponenter:

Utformning lämpliga institutionella förutsättningar, bl.a.0 av som
inrymmer utveckling transportslagsövergripande ochsynsättav
arbetsmetoder, samverkan med näringslivet och former för påverka
utformningen internationella spelregler.av

Analys hur svenska nationella spelregler inklusive skatter och0 av
avgifter och möjligheterna till svenskt inflytande inter-över
nationella spelregler kan utnyttjas för främja samhällsekonomiskatt
effektivitet och därmed också miljöanpassning.en

Riktlinjer för utvecklingen infrastrukturen i Sverige med hänsyn0 av
till godstransportkrav.

Riktlinjer för strategisk forskning och utveckling inom gods-I
området.

10.6 Strategisk miljöbedömning

Marknadsstyming kombinerat med aktivt stöd från detett staten när
gäller samordning infrastrukturen de principerär godspolitikav som en
bör bygga på. Vi bedömer sådan politik har förutsättningaratt för atten
samverka med miljöanpassa Vi haratt redovisattransporterna.
svårigheterna internalisera miljökostnaderna föratt den tunga
vägtrafiken med hänsyn till den internationella konkurrensen.

dennaMot bakgrund vi det rimligt kompenseraäratt attanser
godstransporter på järnväg och med sjöfart i ungefär motsvarande grad.
Eftersom de kostnaderna därmed inte kan internaliserasexterna fullt ut
innebär det kostnaderna för godstransporteratt blir lägre än
marginalkostnaden. Därmed stimuleras i viss mån till högre
konsumtion transporttjänster, vilket inte underlättarav en
miljöanpassning.

därförDet angelägetär medlemsländerEU:s samordnaratt den
nationella transportpolitiken med EU:segna, transport-gemensamma
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medsamtidigtkonkurrensneutralitet uppnåskan då attsiktpolitik. På
fulltintemaliseraseffekter kan ut.trafikens extema
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regionala och lokala trafikenl 1 Den

Tätortsproblemen11

medpersonresandet sker i 25 000hälftenKnappt tätorter änmerav
fjärdedel i storstadsområdena Stockholm ochcirkaochinvånare en

orsakar miljö-, säkerhets- ochtrafikenGöteborg. Den täta
tätortsregionema.framför allt deframkomlighetsproblem i större

landsbygd ochi påeffekter avsevärttätorter änDessa är störreexterna
förfinns således starka motivstäderna.omfattande i de Detstörstamer

de effekterna iintemaliserastyrmedel försärskilda externaatt
tätortema.

Luftföroreningar

Utbyggnadde åren.har blivit bättrestäderLuften i våra senaste av
källor har betytt mycket.från fastautsläppoch reningfjärrvärme av

den katalytiskabränslen ochtillövergångenMen även renare
förväntas bliLuftkvaliteten kanhaft effekt.haravgasreningen stor

fordonsparken förnyas.takt medbättre i attännu
antalluftmiljön i städernainnehållerförbättringarnaTrots ett stort

bidrar tillmänniskornas hälsa ochpåverkarskadliga ämnen somsom
slag.kulturminnen olikanedbrytningochkorrosion avav

luftföroreningarförvärrasoch kanallergiska besvärVissa astma av
kväveoxider,kommer bl.a. frånluftvägamaEffekterna påfrån trafiken.

medverka tilloch Andra kanpartiklarsvaveldioxid ämnensot.ozon,
föreningarflyktiga organiskagälleruppkomst Det t.ex.av cancer.

aldehyder.ochpolyaromatiska kolväten PAHVOC,
beräknas enligtstädernakväveoxider iHalterna av

minskat med 20-30%haSOU 1996:124Miljöhälsoutredningen
luftkvalitetsmätningar1994/95. Enligt1986/87 ochmellan åren som

dock intecentralbyrån har halternaStatistiskasamlasårligen av
kan detta bero påEnligt Vägverketstäder.minskat i alla att

många kortaförväntat, detfunger heltintekatalysatom görsattsom
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och därmed kallstarter i städerna den trafikenssamt att tungaresor
utsläpp kväveoxider har ökat.av

finnsDet mycket antal olika flyktiga organiska föreningar iett stort
från vägtrafiken. Institutet för miljömedicin IMM har påavgaserna

Naturvårdsverkets uppdrag utarbetat s.k. lågrisknivåer för vissa
cancerframkallande Miljöhälsoutredningen rekommenderarämnen. att
dessa lågrisknivåer används för några utvalda indikatorämnen som
miljökvalitetsmål för cancerframkallande luftföroreningar.
Utredningen redovisar värden för halterna del dessauppmätta av en av

dessaAv framgår halterna bensen liggerämnen. dent.ex. att överav
rekommenderade lågrisknivån på alla mätstationer i 30 svenska städer.

MaTs-samarbetets slutrapportI bedömningen målen förgörs att
utsläpp de svåraste nå iämnen är ett tätorterna.attav cancerogena av
Problemen i huvudsak förknippade med utsläpp från dieseldrivnaär
lastbilar.

föreslagnaDet IMM medicinska riktvärdet för överskrids iav ozon
dag cirkamed 000-6000 timmar5 år i södra och mellerstaper
Sverige. Enligt Miljöhälsoutredningen beräknas förhöjda ozonhalter
medföra 90-360 år blir inlagda sjukhus medatt personer per
lungsjukdom.

Buller

Buller berör i någon form alla människor. negativaDenästan
effekterna på vår hälsa vitt skilda slag. direktaär Förutomav
hörselskador kan buller psykiska störningar, sömnrubbningar,ge
förhöjt blodtryck, och koncentrationssvårigheter.stress

Vägtrafiken den dominerande källan till bullerstörningar. Cirkaär
miljoner människor beräknas1,5 för trañkbuller utomhusutsattavara

överstiger dBA, vilket55 enligt regeringens propositionsom
1996/97:53 föreslås riktvärde inte bör överskridas närsom som man
bygger bostäder eller trañkanläggningar. Regeringen föreslår inya

proposition åtgärdsprogram i första omfattarett etappsamma som en
bostadsmiljöer med vägtrafikbuller överstigande dBA65
ekvivalentnivå utomhus. berör främstDetta 244 boende000 i områden
där inga åtgärder har genomförts för minska inomhusbullret. Föratt
jämvägarna bör förstaden omfatta bostäder med 55etappen änmer
dBA maximalnivå i nattetid.sovrum
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Trängsel

Stockholmsregionenproblem ihandi förstaTrängsel på vägnätet är ett
framkomlighet medGöteborgsområdet. Lågutsträckning ioch i viss

kostnader i form fördyrademedföroch köertrafikstockningar stora av
och bussresenärerrestider för både bilisterförlängdavarutransporter,

avgasutsläpp.ökadesamt
trafiken sigsnabbtsjunker närmarHastigheten närvägen

StockholmsstadförTeoretiskt kankapacitetsgränsen. en avman
trafikvolymlängreomkring 40 %restidenberäkna när ärstorlek äratt

flödeVid 98 %kapaciteten.maximaladen50 % ett avav
lågtrafik.underså långsju gångerrestidenkankapaciteten somvara

i deeffekt intemaliseraviktig störstadärförTrängsel attexternär en
städerna.

ochmiljö-tätortstrañkensförAnsvaret11.2
hälsoeffekter

miljö- ochtransportsektomsförVägtrafiken merparten avsvarar
problem ligger påför dessaAnsvarethälsoproblem i tätortema.

Vissaväghållare.normalt kommunernaväghållama. I ärtätortema
Vägverket.förbifartsleder sköts dockellergenomfarts-större av

såväl miljö-inkommunernaviktigt vägerDet är att som
dettaplanering.kommunal Ett ärall görahälsoaspekter i sätt attatt

tidigt skedehälsokonsekvensbeskrivningar iochanvända miljö- ett av
under helakompletterasfölja med ochoch låta dessaplaneringen

lokala miljö- ochutformaviktigtocksåDetplaneringsprocessen. attär
dessa målmedverkar tillhur planernavisahälsomål och attatt

och bygglagen PBLenligt Plan-harförverkligas. Kommunerna en
kommunalai deoch riskfaktorermiljö-redovisaskyldighet att

översiktsplanema.
ochför miljö-tillsynsansvaretdet samladelokaltharKommunerna

har kommunenhälsoskyddslagenhälsoskydd. Enligt som
och informerautvecklingenföljabretttillsynsmyndighet attett ansvar

information tillbraviktigt medmedborgarna Det är enm.m.
liknande. skaparmiljöbokslut och Detformimedborgarna t.ex.av

medborgare ochmellantill dialogbidraroch enengagemang
myndigheter.

gäller initiera,nyckelroll detocksåhar när attKommunerna en
välinformerad och21-arbete.lokalt Agenda Endrivasamordna och
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engagerad allmänhet förutsättning för framgångsrikt miljö-är etten
och hälsoarbete.

har såledesKommunerna möjligheter både förebygga ochstora att
undanröja hälsorisker grund trafiken. förfogarKommunen överav
många de styrmedel behövs och har närhet till medborgarna.av som

Länsstyrelserna för den regionala tillsynen inom miljö- ochsvarar
hälsoskyddet. Länsstyrelserna har också granskareett ansvar som av

fysiska planering.kommunernas ska dåMan planerna bl.a.pröva om
uppfyller kraven hälsa och säkerhet.på

Naturvårdsverket har det nationella föransvaret
miljöövervakningen. Miljöhälsoutredningen har föreslagit att
Naturvårdsverket bör för utveckla den hälsorelateradeta ett attansvar
miljöövervakningen. Fortfarande dock kunskaperna vadär om

förmänniskor faktiskt i tätortsmiljön bristfälliga. Dettaexponeras
försvårar bedömningar vilka hälsoeffekter trafiken kanav som
förväntas upphov till.ge

tillsattMiljödepartementet har utredningen om
omfattning,miljöövervakningens inriktning, struktur och finansiering.

förutsättningarnaUtredaren ska bl.a. analysera för ökat sektors-ett
och dess finansiering.för miljöövervakningenansvar

Socialstyrelsen fjärde år nationell folkhälsorapportvart utger en
översikt hur sjukdomar och hälsorisker förändras iöversom ger en

Bl.a.olika befolkningen. studeras fysiska miljöfaktorer.avgrupper
beskrivningar skulle, enligt Miljöhälsoutredningen, kunnaDessa

Socialstyrelsen har ocksåutvecklas ytterligare. projekt syftarett som
utarbeta vägledning för hur hälsoaspekter kan beaktastill iatt en

med Vi det viktigt hälsoeffektersamband MKB. att ettanser
inkluderas itydligare MKB.sätt än nu

Vägverket har sektorsansvar för hela vägtrafiken. innebärDetett att
för följa utvecklingen tätortstrañkenshar ävenett attman ansvar av

hälsoeffekter och för demiljö- och nationella målen nås.ett attansvar

Styrmedel i tätortstrañken11.3

övergripande trafikpolitiska principervåra hurEn är att styraav
används med skatter, avgifter och regleringartransportsystemet som

internaliserar de effekterna. Eftersom de effekternaexterna externa
kraftigt mellan och landsbygd utgår förslag tillvarierar våratätort

från förhållandena utanförgenerella styrmedel tätort.
därförlösa tätortsproblemen behövs särskilt lokalt inriktadeFör att

nationella skatternastyrmedel läggs ovanpå de och regleringama.som
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redovisar i detta avsnitt antalVi tänkbara styrmedel förett
tätortstrafiken:

vägavgifter förslag till differentierade bilavgifter redovisas i 1.4l
parkeringspolitik
miljözoner

tätortstrafikenandra regleringar av
till kollektivtrafik behandlas utförligare istöd 11.5

har planeringen bebyggelse och infrastrukturPå lång sikt storav
för tätortstrañken utvecklar sig.betydelse hur behandlar vi iDetta

kapitel 18.

Vägavgifter1 1.3.1

vägavgifter i har diskuterats,Flera olika ochtätort utrettstyper av
föreslagits i Sverige:

Områdesavgifter, föreslogs Storstadstrañkkommittén SOUav0
1989:43.
Biltullar, har föreslagit i Stockholmsregionen Dennisöverens-0
kommelsen.

bilavgifter, avancerad form prissättningDifferentierade0 en mer av
vi har analyserat.som

Områdesavgifter

föreslogStorstadstrafikkommittén STORK områdesavgift dären man
får bilkort placera i bilens vindruta bevisvid betalningen ett att ettsom

betalt för få köra i det avgiftsbelagda området.för har attatt man
Övervakningen ske med hjälp parkeringsvaktertänktes görav som
stickprovskontroller olika platser inom avgiftsområdet.

kr/dagområdesavgift på i Stockholms innerstad beräknadesEn 25
med cirka och intäktminska trafiken i innerstaden 15 % på cirkage en

priser.665 mkr 1990 års
de förenklade områdesavgiftemaSTORK såg som en

tills teknik skulle finnas utvecklad. Fördelenövergångslösning medny
jämfört med biltullarområdesavgifter ansågs deävenattvara som

avgiftsbelagdaenbart kör inom det området, dvs. inte passerar en
betala.eventuell tullgräns, måste
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Biltullar

både i Göteborg Göteb0rgsöverens-Biltullar har föreslagits
Dennisöverenskommelsen.och Stockholm Förslaget tillkommelsen

Dennisöverenskommelsen består knapptbiltullsystemet enligt 30av
bildar sammanhängande tullringtullplatser, vilka tillsammans runten

innerstad.Stockholms
meddelatnyligen DennisöverenskommelsenRegeringen har äratt

biltullar längre aktuellt.förslaget till inteupplöst och Däremotäratt
besluta införandetfå möjlighetStockolmska att ettom av

bilavgiftssystem.miljöstyrande
skisserat bygger påNaturskyddsföreningen har ett system som

i Dennisöverenskommelsen,biltullsystemetteknik mensomsamma
avgiftsbelagda snitt inne iflerazonindelningmed som geren

avgiftsstrukturlösningarinnerstaden. Sådana stämmeren somger
Naturskyddsföreningens förslagkostnaderna.de Ibättre med ärexterna
vilket minskar utrymmesbehovetbetala kontant,möjligtdet inte att

form portaler krävs dock.betalsnitten. Någonkraftigt vid av
ochdifferentiering mellan olika fordonstypermedgerSystemet

avgiftsområdet och antalet betalsnitttiden,differentiering över men
begränsas.måste

bilavgifterDifferentierade

bilavgifterbiltullar och differentierademellanskillnaden ärDen stora
betalarbygger påtullsystemen när gräns,attatt passerar enman man

kilometerbilavgifter innebär det kostardifferentierademedan att per
kör.man

bilresa varierar medför visskostnaderna tätortensDe externa en
trafikvolymen påemissionsegenskaper, medstorlek, med fordonets

förhållandena omkring väglänkenmedfordonet kör,väglänk därden
meteorologiska förhållandena denmed deochboendetäthet etc.

ibland inversionerförekommerexempelvisaktuella tiden gör attsom
ökar.avgashaltema

fordonettekniskatänka sigprincip kan görI attsystem somman
fordonet åstadkommerkostnadprecis denmedbelastas externa som

den sträcka där fordonet körs.tiden justden aktuellavid
utveckling medgerunderfinns tekniska nästanDet system ensom

olika skäl det dock svårtdifferentiering. fleraAvvalfri grad är attav
viktigtdifferentiering i praktiken.gående Ettgenomföra så långten

så rationelltbilistemabetalsystemensyfte med är ettatt styra mot
förväg,avgiften känd idå viktigtmöjligt.beteende Det ärär attsom
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beslutet också tveksamtredan Detdet vill ärnärsäga tas.om resan om
debitera fordonsförare avgiftunderrimligtdet är att resan en en som
därmed svår undvika.känd i förväg ochinte attsom varvar

bilavgifterfrågor differentierade ochviavsnitt 11.3I tar upp om
kan utformas och vilka effekterhur sådanaexempel påredovisar som
och avancerad teknik enligt våraVikan uppnås. presenterar somen ny

införas inom 3-4 år.kanbedömningar
intäkter. Enligtbilavgifter kan vårtDifferentierade storage

flerbilavgifter i de har 60 000skulle 15räkneexempel tätorter änsom
totalt cirka mdkr år. Somintäkter på 10kunnainvånare perge

bensin och diesel cirka mdkr år ochskatterna på 32jämförelse perger
år.drygt mdkrfordonsskatten 4 per

enligt mening styrmedel förbilavgiftema vårDifferentierade är ett
och inte finansieringskälla föreffekterinternalisera externaatt en

omfattningskulle införas i sådanbilavgiftertrafikinvesteringar. Om
det, enligt vår mening,räkneexempel bliriförutsätts vårt utrymmesom

motsvarande grad. Avgiftssystemetiandra skattersänkningför av
skatteväxling.formdärmed kunnaskulle som en avses

eller flera kommuner inaturligt kommunerna,Det är att ensamma
styrmedel förbilavgiftema, eftersom detförsamverkan, är ettansvarar

fall börockså statliga sådanaOfta berörs Itrafiken.den lokala vägar.
för avgiftssystemet. Fråganfå medansvarVägverket ansvaretäven om

vidare.intäkterna måste utredashanteringenochför avgiftssystemet av
region eller stad därmed vilkenkunna varierabörLösningama

dethandlar skattEftersom detinföras.bilavgifter ska ärom en
för ochuppgift förutsättningarriksdagensochregeringens näratt ge

användas.hur intäkterna kanochbilavgifter kan tillämpashur
kommunens vilja.införasinte kunnaBilavgifter bör mot

effekterna iinternalisera demöjligtdetFör externaattgöraatt
bilavgifter föreslår vidifferentierademed atttätorter

med ochuppdrag tillsammans SIKA,Vägverket iregeringen attger0
utarbetaRiksskatteverket och kommunerna,medsamrådi en

bilavgifter i därgenomföra differentieradestrategi för tätorteratt
effekterna.till demed hänsynmotiveratdet externaär

bilavgifter i minstdifferentieradeinföraskainriktningen att envara0
ibeslut måste fattas år 2001innebärår 2002. Detta atttätort senast

infrastrukturplanernarevideringsamband med nästa m.m.av
och utarbetarlegala förutsättningarnautreder deregeringen snarast0
möjlighetkommunernakrävs förförfattningarde attatt gesom

tätortstrafiken.styrmedel ibilavgifterdifferentieradeinföra som

10-l7-0343
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Vägverket får i uppdrag iniativ till storskaligaatt ta0
demonstrationsförsök för bl.a. och avancerad teknik.att Etttesta ny

försöken förläggasbör till Stockholms län.av
Sverige arbetar aktivt inom förEU utveckla tekniken,att0
harmonisera standarder och få till stånd pilotprojekt på flera håll i
Europa.

Parkeringspolitik1 1.3.2

Parkeringspolitiken har under lång tid varit de viktigasteett av
förtrafikpolitiska styrmedlen begränsa biltrafikökningen i deatt större

städernas centrala delar.
styrmedel kommunerna tillDet del själva förfogarär ett storsom

Genom styrning utbudet parkeringsplatser på gatumark,över. av av
parkeringsavgifter, trafikövervakning, felparkeringsavgifter och krav

bilplatser vid och ombyggnad fastigheterpå har försökt attny- av man
påverka biltrafikens omfattning i innerstäderna. Effekterna har dock
varit små.

Parkeringspolitiken kunde bli kraftfullt styrmedelett mer om
kommunerna kunde påverka villkoren för pendlarparkeringen privatpå
tomtmark. redovisas i dockSåsom STORK möjligheterna ändraär att
lagstiftningen i denna riktning delsmå. I kommuner har gjorten man
överenskommelser med näringslivet minska den friaattom
pendlarparkeringen på tomtmark. harMan också tagit bort sådana

förparkeringsplatser kommunens personal.egen
Kommunförbundet har föreslagit kommunerna ska få möjlighetatt

särskilda parkeringsvillkor förinföra elfordon för främjaatt att
sådana fordonanvändningen i städernas centrala delar.av

utformatKommunförbundet har förslag till författningsförändringar
tilloch dessa regeringen. Vi föreslår regeringenöversänt att tar

iniatitiv till de författningsförändringar krävs för detgöraattsom
miljövänliga fordonmöjligt parkeringsvillkor.att ge gynnsamma

Sammanfattningsvis vi parkeringspolitiken kan fungeraattanser
flera styrmedel i tätortstrafiken. Kommunerna bestämmerett avsom

i vilken utsträckning dettasjälva styrmedel ska användas. finnsDet
behov författningsändringaringa eller andra statliga åtgärder.av

Miljözoner11.3.3

infördes miljözoner iUnder 1996 Stockholm, Göteborg och Malmö.
omfattar de centrala innerstädema och gällerZonema dieseldrivna
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totalviktlastbilar och bussar med 3,5 Miljözonemaöver ton.en
uppfyller vissainnebär enbart fordon miljökrav får köra inomatt som

skärps år 1999.Kravenzonema.
till intemalisera denMiljözonema bidrar trafikensatt tunga externa

avgiftssystem kan därför utformaseffekter. Miljözoner och med fördel
till varandra.komplementsom

och klimatkommittén har i sitt delbetänkandeTrafik- SOU

trafik föreslagit bestämmelsernaMiljözoner för1994:92 i tätorter att
till omfattaskulle kunna utvecklas alla bilar.för miljözoner att typer av

det kompletterande åtgärd tillföreslog ocksåKommittén att som en
differentierad avgift för bilarinförs möjlighetförbud att ta ut enen

kör i miljözon.som en
miljözonsbestämmelsema ska utökas tillVi inte attattanser

styrning eftersträvas kan klarasomfatta lätta fordon. Denäven som
bilavgiftssystem generelladifferentieratinom samtett genom

Eftersom de äldre fordon skullefå fordon.styrmedel för att somrenare
miljözonsbestämmelser i utsträckningdrabbaskunna ägsstor avav

och sannolikt oftare kvinnormed låg inkomst, än män,avpersoner
för skullemiljözonsbestämmelser personbilar innebäravi attanser

problem.fördelningspolitiska
miljözonsbestämmelser gäller fordon börDe tungasom

gäller för utländska fordon förreglerkompletteras så att somsamma
svenska.

tätortstrañkenregleringarAndra11.3.4 av

tätortstrafiken kommunernaregleringar kanfinns andraDet somav
till intemalisera destyrmedel för bidraanvända att externaattsom

kortfattat kommentera följande:dem ska vieffekterna. Av

bilfriatrafikreglering, trafiksanering, zoner
hastighetsbegränsning
samdistribution
samåkning

bilfriatrafiksanering,Trafikreglering, zoner

trafiksaneringar första handtrafikregleringar och iSyftet med är att
lokala miljönförbättra dentrafiksäkerhetenförbättra samt att genom

bäst lämpade trafik.till detrafiken ärgator att ta emotatt styra som
har också medeloch trafiksaneringarTrafikregleringar använts ettsom
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för trafiken i centrala områden. förstminska genomfördaDe störreatt
trañksaneringama, i Göteborgs innerstad,t.ex. zonsystemetsom

principen skapa genomfartsfria med hjälpbyggde att zoner av
gatuavstängningar. Underfysiska hinder och år har docksenare man

alltmer kommit tillämpa mjukare metoder med avsmalningar,att t.ex.
och andra hastighetsdämpande åtgärder. På detta har krav påsättgupp

kombineras önskemålbättre miljö och säkerhet kunnat med godom
bostäder, arbetsplatser och service.tillgänglighet till

trafiksaneringar och trafikregleringar minskar inteDenna typ av
dokumenterat positiva lokala miljö- ochtrafiken germen

trafiksäkerhetsvinster.
Trafikregleringar i första hand kommunal angelägenhet ochär en

författningsförändringar inomfinns inga behov detta område fördet av
tätortstrafikens effekter.underlätta intemalisering Detexternaatt aven

författningsmässiga hinder för kommun heltfinns inga attt.ex. en
biltrafik inom visst område det behövs medenkelt förbjuda ett om

till miljön.hänsyn

Hastighetsbegränsning

säker trafik innebär på sikt skaformulerat målVi har attett om som
allvarligt trafiken. detta skadödas eller skadas i Ommänniskaingen

km/h riskerarinte köra fortare 30 där bilarfår bilarnakunna uppnås än
cyklister.ellerfotgängaremötaatt

hastigheten måste sänkas mångaden tillåtnainnebärDetta att
oskyddade trafikanter förekommer.både bilar ochdäri tätorternagator

i och överlämnat dennahastighetsgränserVägverket har tätortutrett
Kommunikationsdepartementet i november 1996. Iutredning till en

Kommunförbundet bild dentecknarutredningenbilaga till en av
föreslår säkerhetsdifferentieratFörbundettrafiksäkra staden. ett

med fyra nivåer:hastighetssystem

gångfartsgator, cirka 20-30 % tätortemas gatunätav0
med km/h, cirka 20-30 %lågfartsgator 30 gatunätetav

ochsträckor och km/h där gång-med km/h på vissa 3050gator0
förekommer, cirka 30-40 %cykeltrañk gatunätetav

km/h,med eller 70 cirka 10-20 %renodlade bilgator 50 av0
gatunätet

första fysiskahastighetsdifferentiering nås i handDenna genom
avsmalningar,Exempel sådana åtgärderpååtgärder i ärgatorna.

cirkulationsplatserförhöjda korsningar,riktningsförändringar, gupp,
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och trafrksignaler. enbart regleraAtt hastigheten med lokala
trafikföreskrifter och skyltning inte tillräcklig effekt. finnsDetger
således samband mellan trafrkmiljöns utformning och tillåtennäraett
hastighetsgräns.

Bashastigheten i 50 km/h. På sikt kan det möjligttätorter är nu vara
införa km/h bashastighet. Enligt30 vår mening dettaäratt som ny

lämpligt innan tillräckligt deldock inte har byggtsgatunätetstoren av
det blir naturligtpå sådant inte köra fortare 30sätt att att änettom

nuvarande gatuutforrnning ikm/h. Med städerna det svårt fåär att
tillräcklig för generell bashastighet km/h.på 30acceptans en

Kommunförbundet har beräknat det skulle kosta iatt
storleksordningen mdkr bygga i4-5 kommunerna såatt gatorna attom

säkerhetsdifferentierat hastighetssystem kan införas. Andra tekniskaett
innebär mindre fysiskaalternativ åtgärder användningsom av

innebära samhällsekonomiskainformationsteknik kan fördelar.
promemoria från Kommunikationsdepartementet i februariI en

föreslås kommunerna fram till och1997 Ds 1997:13 med år 2003att
möjlighet besluta i vilken km/hsjälva bör takt 30 skaattges om

blandtrafik och i vilken gradinföras där det detta ska stödjas medär
byggnadstekniska åtgärder. promemorian redovisas förslag till deI
författningsförändringar krävs. Från år bör, enligt2004som
promemorian, generell hastighetsgräns km/h införas30 ien ny

hastigheter ska dock fåtätbebyggt område. beslutas därHögre
oskyddade trafikanter inte blandas med biltrafik.

fåförbättra möjligheterna snabb hastighetsdämpning iFör attatt en
km/h högstamed sikte på 30 hastighet där fotgängaretätortema som
komma i konflikt med bilar föreslåroch cyklister riskerar viatt

följande:

bör få meddela föreskrifter avvikelser frånKommunerna rätt att0 om
km/h inomgällande bashastighet på 50 tätbebyggt område.nu

Anslagen för regionala trañkanläggningar bör kunna användas till0
lokala trafrksäkerhetsförbättrande åtgärder denäven påutöver ram

mdkr i regeringens infrastrukturproposition1 angessom
1996/97:53.
Vägverket bör i ökad utsträckning stödja demonstrationsprojekt i0
kommunerna och på andra bidra till ökad kunskap isätt

nollvisionen och dit.kommunerna vägenom
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Samdistribution av varor

effektivitetsvinsterstudier har visat skulle kunnaMånga att stora göras
ökat inslag samdistributionkunde få i Dettätortema.ett avom man

skäl intresse för detta inom bådefinns ekonomiska detaljhandels-ettav
de praktiska svårigheternaoch åkeribranschen, är stora:men

ofta firmabilarsköts och motsvarande.Distributionen av0
Åkeriföretagen endast för cirka fjärdedelstår en av

städernas centrala områden.i de störstavarutransportema
beställer ofta små konkurrerande företagDe är utanvaror0 som
med varandra. inte så intresserade hurkontakter De är av varorna

till butiken, bara den där i tid till rimligtkommer är rättattt.ex. av
pris.

chauffören och butiken ofta viktig. VidKontakten mellan är0
kontakterna mellan leverantörer ochsamdistributionen måste

ske på sätt.annatmottagare ett
med olika frekvenser för olikaVaruleveranser sker varugrupper.0

blanda olika och hitta rättviskan svårtDet att varor envara
kostnadsfördelning för transporterna.

till samdistribution.ingen naturlig iniativtagarefinnsDet0

finns samhällsekonomiska motiv för ökaddetVi att enanser
kommer bli tydligare eftersamdistribution. Detta ännuatt en

effekterna. Då kommer leverantörer ochintemalisering de externaav
de för sänkabli benägna iniativ krävskunder attatt taatt sommer

utvecklingtransportkostnadema. ytterligare påskynda dennaFör att
iniativ till och pilotprojektfår i uppdrag stödjaföreslår vi KFBatt att ta

sådant projekt rörande livsmedelsdistributionsamdistribution.med Ett
Göteborg.ipågår

regeringens uppdrag inventera ochKonsumentverket har att genom
söka samordningslösningareller påpilotprojekt sättannat

distributionsproblem. arbete viktigt förlanthandelns Detta är att
glesbygdshandeln.möjligheterna förförbättra

Samåkning

skullekunde fylla bilarna bättre antalet bilar påOm vägarnaman
Försök med organiserad samåkning ikunna minskas väsentligt. stor

kollektivtrafiken fördock dåliga resultat. beror påskala har Det attgett
alternativ börja samåka.flesta bilister bättrede allra änär attett
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Olika premiera samåkning harsätt utomlands,att prövats t.ex.
särskilt upplåtna körfält för samåkare i USA i Göteborgävenmen
eller befrielse från bilavgift visst antal i bilenär iettom man personer
Singapore.

naturligtvisDet går konstruera bilavgiftssystem hänsynatt tarsom
till antalet i bilen, det blir praktiskt svårt användaatt ettpersoner men
sådant och kontrollera efterlevnaden. Avgiftssättningen i sigsystem att
leder emellertid till högre kostnader kan medföra ökad samåkning.som

Örebro.formEn sambruk bilar har utvecklats bl.a. iannan av av
finns flera s.k. bilpooler,Där dvs. kooperativa föreningar där

medlemmarna delar antal bilar. Undersökningar visarett att
medlemmarna i bilpool kör 300-700 mil år, jämfört meden per

Örebronormalbilistens mil1 500 år. kommun deltar aktivt i arbetetper
med bilpooler. viktigtDet följer utvecklingenäratt starta att statennya

bilpooler och sprider information lyckosamma försök. börDettaav om
uppgift för KFB.vara en

Stöd till kollektivtrafikl 1.3.5

Som vi konstaterat ligger priset för biltrafik i under dentätortnyss
samhällsekonomiska marginalkostnaden. Från samhällsekonomisk
synvinkel har detta varit skäl subventionera kollektivtrafiken iett att

Tanken har varit med lågt pris och högtätorter. standardatt ett en
locka tidigare bilister åka kollektivt. harDetta inneburit prisetatt att
kollektivtrafik har under den samhällsekonomiskasatts
marginalkostnaden. s.k. näst-bästaDenna kollektiv-prissättning av
trafiken har dock nackdelar.

nackdel det svårt väsentligtEn påverka bil- ochär äratt att
kollektivtrafikresandet med standarden och priset kollektivtrafiken.på

påverkaMöjligheter kollektivtrafikresandet medatt standard och
pris

belysa möjligheternaFör påverka tätortsproblemen medatt att
satsningar kollektivtrafikpå har vi låtit SIKA utföra analyser hurav
kollektivtrafiken i olika delar landet påverkas olika åtgärder.av av

analyser redovisas iDessa promemoria från SIKA. Härseparaten
sammanfattas vissa analysresultat för Mälardalsområdet.

har studerat hurSIKA resandet förändras år 2010 turtäthetenom
fördubblas på all kollektivtrafik tunnelbanan och egentrafik,SJutom :s
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och både fördubblad turtäthet och nolltaxanolltaxa införs omom
genomförs.

beräknas leda till antalet kollektivresorfördubblad turtäthetEn att
blieffekt, ökningen beräknasNolltaxaökar med 13 %. störreger enca

kollektiv-genomförs samtidigt beräknasåtgärdernabåda34 %. Om
medtrafikresandet öka 45 %.

kollektivtrafikresandet beräknas kommaökadedet20 %Drygt av
bilresor, medan 50 %tidigarefrån utgörsän av nya resor.mer

kollektivresandet påverkasökningenkraftigadenTrots av
Även kombinationutsträckning. medbegränsadbara ibilresandet en

minskar bilresandet endast medoch nolltaxafördubblad turtäthetav
tätortsproblemlösa vägtrafikensdärför svårtcirka 4-5 %. Det är att

kollektivtrafiksystemet.åtgärder ienbart med

kollektivtrafikprissättning bil- ochSamordnad av

och kollektivtrafikmarginalkostnaden för både bil-underMed priser
egentligen alltför hög. Manefterfrågan påfår vi ärtransporter somen

ifrån varitskulle avståttgenomförakommer att om mansom manresor
till. alltförupphov Denkostnaderbetala deatttvungen som resan ger

samhällsekonomiska kalkylemadeockså tilllederefterfråganhöga att
egentligen olönsamma.projekt Kon-förlönsamhetkan visa ärsom

läggaskan kommaalltförsekvensen attär storaatt resurser
effekternadärför låtit analyseraVi har SIKAtransportsystemet. av

och kollektivtrafik.bil-inom bådehöjda priser
höjasamhällsekonomiskt lönsamtdetvisarAnalysema är attatt

utbudetytterligare förbättrakollektivtrafiken ochpriserna om
samhällsekonomiska marginalkostnader. Densinabetalarbiltrafiken

jämfört meddock litendettasamhällsekonomiska vinsten ärav
bilavgifterna.effekterna av

Även detfinnssina kostnader ibiltrafiken betalar tätorternaom
kollektivtrafiken.subventioneraförsamhällsekonomiska argument att

effekter.kollektivtrafiken medför positivapåberor externaDetta att
omfattandedock hurfördelningspolitiska skälSociala och avgör

blir.kollektivtrafikenstöd tillsamhällets
och lokaladen regionalatill frågoråterkommerVi om

avsnittkollektivtrafiken i 11.5.
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Differentierade bilavgifter11.4

har framfört vi devi effekterna iSom att tätortemaexternanyss anser
intemaliseras med bl.a. differentierade bilavgifter.bör

belysa vilka effekter differentierade bilavgifter kan harFör att ge
låtit Transekoch Vägverket AB analysera bilavgifterSIKA i

Örebro. Utifrån dessaStockholm och analyser har resultaten
till bedöma effekternageneraliserats differentieradeatt attav

bilavgifter införs i alla har 60 000 invånare l5tätorter änsom mer
stycken.

genomförs förBeräkningarna år 2010. StockholmI görs en
jämförelse med effekterna biltullar så de utformade enligtav som var
Dennisöverenskommelsen.

Analysema ska räkneexempel och inte konkretettses som som
med differentieradeförslag till hur bilavgifter ska utformas.ett system

Osäkerheten i beräkningarna är stor.
i beräkningarna till deAvgifterna har anpassats externa

beräknats förkostnaderna. har varje vägsträcka underDessa tre
på vardagar: högtrafik kl.tidsperioder 07-09,morgonens

högtrafik kl. och övrig tid.eftermiddagens 16-18
har också låtit Samhällsbyggnad belysa metoder ochVBBSIKA

avgiftsupptagning itekniker för medett avancerat systemm.m.
bilavgifter.differentierade

Bilavgifter i Stockholm1 1.4.1

spegla de kostnaderna blir denbilavgiften skaOm externa
avgiften fordonskilometer kr/fkmgenomsnittliga 1,40 kronor per

högtrafikperiod i Stockholm. Cirka dennaunder 80 %morgonens av
trängselkostnader, knapptavgift % olyckskostnader15utgörs avav

drygt miljökostnader. Under rusningstid dominerar såledesoch %5 av
Stockholm.trängselkostnadema i Under övrig tid minskarstort

trängselkostnadema och ökar relativt betydelsen miljö- ochsett av
olyckskostnadema.

angivna genomsnittliga kostnaderna gäller totalt för allaDe externa
inklusive fordon. innebär debilar, dvs. Dettunga att externa

kostnaderna för personbilar lägre, och dänned bör också avgiftenär
lägre.sättas

Variationen trafikperioder och delar trafiknätetöver ärav
finns delar trañksystemet där redan existerandebetydande. Det av
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skatter och avgifter täcker värdet de effekterna. Samtidigtexternaav
kan värdet dessa effekter uppgå till tiotals kronorav per
fordonskilometer vid andra tider och i andra delar trafiknätet.av

Avgiften skiljer sig kraftigt mellan olika tidsperioder. Under
högtrafik det motiverat med avgift i innerstadenär t.ex.morgonens en

dubbelt så hög under lågtrafik kr/fkm6 jämförtär änsom mer som
med kr/fkm.2,50

figur redovisas avgiften,I 11.1 uttryckt i kronor per
fordonskilometer, fyraför exemplifierande bilresor mellan olika delar

SyftetStockholm. med sammanställningen illustrera deär attav
principiella skillnaderna mellan vägtullar och differentierade
bilavgifter. Beräkningarna gjorda före det regeringen meddeladeär att

Dennisöverenskommelsen upplöst.äratt

DifferentieradeI
Förort bilavgifter

VägtullI
Bromma-Söder

Innerstaden

Kort överresa
tull 2 km

fordonskilometerkr per

påFigur Fyra exempel differentierade11.1 bilavgifter jämförde med
åter,vägtullar för bilresor fram och kr fordonskilometerper

betydande skillnad mellan detEn med vägtullar inteärsystemen att
utgår någon avgift for inte tullplatsema. inomResorresor som passerar
och mellan förorter avgiftsfria så länge färdvägen inte innebärär pas-

betalgränsen. Dessutom inom innerstadenöver ärsage resor
Överavgiftsfria. trafikarbetet90 % i Stockholmsregionen skerav

utanför Stockholms innerstad och del dessa sker ien av resor
tätortsmiljöer med förhållanden påminner de finns isom om som
Stockholms innerstad. Antalet med både och målpunkt istartresor
Stockholms innerstad inte så regionalt perspektiv.är stort sett ettur
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Med differentierade bilavgifter får i innerstaden de högstaresor
avgifterna.

påEffekter resandet

trafikenhela Stockholms län beräknas öka med till år21 % 2010 iI
referensaltemativet byggerreferensaltemativet på vårt forsta

trafikledernadelbetänkande på enligt Dennisöverens-attsamt
utbyggda biltullar.kommelsen Med vägtullar minskar trafikenär utan

med och med differentierade bilavgifter medistället 2 % 14 %.
innerstaden beräknas minska framTrafiken i till år i2010

referensaltemativet. Med vägtullar beräknas trafiken minska med 6 %
med bilavgifter med %.och 22

I Vägtull CIDifferentie rad bilavgift

Övrigt regionen

Yttre Tvärled

Övriga förorter

Totalt regionen

Ytte tadrs

Infarts leder

Innerstaden

Ringenl .op;;,,..;.,-;-x - x .,r.;. I,

-1g% -16% -5% 0% 5%-25% -20%

skillnad i referensalternativetFigur 11.2 Trafikarbete, procent mot

antalet med bil minska med cirkabilavgifter beräknasMed resor
regionen, vilket minskadfem helaöver motsvararprocent en

procentenheter. Kollektivtrafiken ökar sinmarknadsandel på tvånästan
med drygt medan gång och cykel ökar medmarknadsandel procenten
vardera.tiondelarett par



trafikenregionala och lokala SOU 1997:35300 Den

ÖrebroBilavgifter i11.4.2

Örebro lika hårt belastat i Stockholm och dettrañknätet inteI är som
människor for trafikensinte lika mångahellerär som exponeras

bilavgiftema ska trafikensolycksrisker.emissioner och Om motsvara
Örebroblir avgifterna generellt lägre i ikostnader änexterna

Stockholm.
Örebros centrala delar blir avgiften krona1I mest per

blir avgiften ellerövriga delar 20 50fordonskilometer. I tätorten öreav
Örebro får avgift på 20fordonskilometer. Europavägen genom enper

genomsnittliga avgiften 40fordonskilometer. Den är öreöre perper
fordonskilometer.

på resandetEffekter

Örebro.minska med i Minskningentrafiken 7 %Totalt beräknas
Örebro.sig relativt jämntfördelar över

Centrum

Övrigt tätort

Innerstad

Övrigt Örebro

bilavgifter,skillnad mellan referensalternativ ochTrafikarbete,11.3Figur
procent

differentieradeNationella effekter11.4.3 av
bilavgifter

Örebro harför Stockholm ochberäknade effekternaDe
till samtliga medöverslagsmässigt räknats tätorter änatt merupp avse

räkneexempel.i dettaOsäkerhetemainvånare.60 000 är stora
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beräknas trafiken minskaallabilavgifter införs i större tätorterOm
vilket cirka %fordonskilometer, 11miljardermed 2,2 motsvarar av

fjärdedelar vägtrafiken iEftersomdessatrafiken i tätorter. tre av
landsbygd begränsaseller påmindreiSverige sker tätorter

till cirkaräknat på hela riket 3 %.biltrafikenminskningen av
miljö- ochberäknas medföratrafikarbetetminskadeDet

tabelltrafiksäkerhetseffekter enligt l 1.1

60 000 inv.bilavgifter i tätorter övereffekterBeräknade11.1Tabell av

SkillnadBilavgifterReferens
2 20017 40019 600mfkmVägtrañk,

Emissioner
40034 400 480038NOx-ekvivalenter. ton
280000280 22tkrKostnader,

traf.oskyddadeOlyckor
1701 4601 630skadadeAntal
7008006 500 5tkrKostnader,

minskar med 4 400NOx-ekvivalenter,iuttryckt tonEmissionema,
cirkasamhällsekonomiskt till 280värderas11%. Dettaeller drygt

minskaberäknastrafikanteroskyddadeskadadeAntaletkr.miljoner
miljoner kr.till cirka 700värderasvilket11 %eller knapptmed 170

bränsleförbrukningenproportionellakoldioxidUtsläppen är motav
minskarutsläppennationellatrañkarbetet. Dedärmed ocksåoch mot

Ominförs i de 15bilavgiftema tätortema.medsåledes 3 % manom
effekternainförs blir Ibilavgifterdär större.platserdebetraktarenbart

med sammanlagtkoldioxidutsläppenminskartätortsregionemade 15
differentierademed %Stockholmsregionen 14och ill % om

införs.bilavgifter

effekterfinansiellaochSamhällsekonomiska11.4.4

beräknas bliStockholmbilavgifter idifferentieradefrånIntäkterna
medcirka gångervilketår, änmiljarder kronor är trecirka 6 merper

Örebro uppgå till cirkaintäkternaberäknasvägtullar. IDennispaketets
år.krmiljoner210 per

medsvenskainförs i alla änbilavgiftssystem tätorterOm ett mer
mdkr år.till cirkauppgå 10intäkternaberäknasinvånare00060 per
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En samhällsekonomisk kalkyl visar differentierade bilavgifteratt i
Stockholm samhällsekonomisk nettovinst på omkring 3 mdkr. Iger en
Örebro blir vinsten knappt 50 mkr.

11.4.5 drabbasVem och gynnasvem

Bilavgiftssystemet omfattande fördelningseffekter. Omfördel-ger
ningen i Stockholms län cirka 3 000 krmotsvarar per person.

Trafikantgrupper

tabellI 11.2 fördelas det samhällsekonomiska resultatet på olika
trafikantgrupper.

Tabell samhällsekonomiskt11.2 utfall för olika årmkrgrupper, per

ÖrebroStockholm
Privatbilister -2 741 -97
Tjänsteresenärer -612 -38
Yrkestrafik -507 -53
Tung trafik -138 -17
Kollektivtrafikanter 162

693Skattebetalare 4 178
Effektivitetsvinst för 1 408 53
samhället
Externa effekter 796 21
samhällsekonomiskt netto 3 062 47

från1 Intäkter avgiftssystemet och ökade biljettintäkter från kollektivtrafiken
minus kostnader för avgiftssystem och ökad kollektivtrafik minskadesamt

frånskatteintäkter minskad bensinförbrukning.

Kön inkomstoch

Bilavgifter kännbara förär med låga inkomster. Högamer personer
avgifter kan innebära dessa måste avstå frånatt åka bil.attgrupper
Samtidigt de kör bil i centrala områden,är där avgifterna blirsom som
högst, ofta med höga inkomster. På dettamän drabbar bilavgiftemasätt
denna i utsträckning.störregrupp

Storstadstrafikkommittén SOU 1990: beräknade16 hälftennäraatt
dem skulle byta fardmedel biltullar infördes i Stockholmav som om

skulle höginkomsttagare befolkningenom delades ivara tre
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med låga, medelhögainkomstgrupper och höga inkomster. Detta
höginkomsttagamaförklarades så många fler bland bilistema iärattav

innerstaden låginkomsttagama. Vidare konstaterades % de75än att av
då körde bil till innerstaden kvinnornaTrots pris-män. ärattvarsom

beräknades den höga andelenkänsligare medföra de65 %män att av
skulleskulle byta fårdmedel dominerande delEnmän.varasom av

byter färdmedel skulle i höginkomstgruppen.dem mänvarasom
differentierade bilavgiftssystem analyserats härDet ärsom mer

det biltullssystem Storstadstrafikkommitténomfattande än som
inte lika överrepresenterade i höginkomstgruppenbehandlade. Män är

område. högsta avgifterna emellertiddetta därinom Destörre tas ut
markant.könsfördelningendenna är mest

tveksamt i vilken utsträckning de har förmånsbil iDet är som
bilavgiftema. fråga måste belysas i detjänsten drabbas Dennaav

utredningar vi föreslår ska Vi inte säkert hurrättsliga göras. vetsom
med förmånsbil.trafikarbetet skerdelstor som nuav

fråga fannStorstadstrafikkommittén studerade denna och år 1988att
Stockholms innerstad för omkringförmånsbilar i 30%svarade av

personbil inte användes för yrkesmässig trafik.medtrafikarbetet som
hushållen1986/87 disponerade iresvaneundersökningenEnligt

förmånsbilar, vilket motsvarade drygtlän ungefär 60 000Stockholms
disponerade.bilar hushållen totaltde10 % somav

Lokaliseringsmönster

Dennispaketetdiskuteras itullavgifter denMed typav som -—-
effekter lokaliseringenkan fåuppkommer barriärer avsom

finnas incitamenti sådantverksamheter. kanDet attett system
avgiftsbelagda området.utanför det Systemetverksamheterlokalisera

bilavgifter innebär å andra sidan avgifterdifferentierademed att
går då inte undvikai hela tätortsregionen. Detförekommer att

sin verksamhet viss plats. Iställetlokaliseraavgifterna attgenom
generellt. incitament tillförstiger kostnaderna Detta attatt resa ger

och för deverksamheter de boendelokalisera omväntnärmare -
bör exempelvisverksamheterna.boende bosätta sig Dettanärmareatt

bekostnadlokal handel och service påinnebära att gynnas av
i centrala och perifera lägen.motsvarande verksamheter
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11.4.6 Nuvarande och framtida tekniska möjligheter
prissätta tätortstrafikatt

Utformningen för bilavgifter påverkas i betydandesystemav
utsträckning vilken teknik finns tillgänglig för att taav utsom
avgifterna. Grovt kan särskilja fyra generationer teknik förman
bilavgifter. finnsDet dock inga skarpa mellan degränser olika
generationerna mellanfonner förekommer.utan

Manuell betalning
Identifierande system
Värdekort och fritt fordonsflöde
Teknik för differentierade bilavgifter

Manuella med betalning i kassa eller i myntmaskin harsystem
förekommit länge utomlands i samband med avgiftsbelagda vägar.
Tekniken enkel, den manuella hanteringenär dyrbar. Merärmen
avancerade kombineras ofta med möjlighet tillsystemen manuell
betalning.

Identifierande innebär fordonet har elektronisk brickasystem att en
kommunicerar med mikrovågor till ovanför eller vidantennersom

sidan Fordonen behöver intevägen. Fordon bricka,stanna. utanav
eller saknar på kontot, videoñlmas. Tekniken ärsom pengar
förhållandevis enkel liksom Systemen används i Oslosystemet. t.ex.
och Trondheim. Bland nackdelarna kan den centralanämnas
administration krävs kan upplevassamt att systemetsom som
otillfredsställande integritetssynpunkt.ur

tredje generationenDen innebär avgiften dras från värdekortatt ett
Smart Card, elektronisk plånbok i fordonet. Kortet placeras i en
dosa fordoneti kommunicerar med tullstationen på motsvarandesom

i föregående dennaI generationsätt kan fordonensystem. systemsom
fritt separering körfälten. Systemet kanutan garanterapassera av

fullständig anonymitet för den har kortet.påsom pengar
Det planeras för Stockholmsystem enligtsom

Dennisöverenskommelsen kan klassas tredjenärmast ettsom genera-
tionens Systemet bygger automatisk avgiftsupptagningsystem. i ett
fritt fordonsflöde. Brickor värdekort kommer användas frånutan att

förberett för värdekort.starten, systemet är För möjliggöra heltattmen
betalning medger kontant betalning.ävensystemetanonym

Stockholmssystemet dennaär föravancerat system typav provas-
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försöksanläggningar, finns inte iantalnärvarande i ännuett men
drift.praktisk

i region ställsbilavgifter skadifferentieradeNär störreuttas en nya
tekniken medtänkbart använda sigoch för sigikrav. Det är att av

förutsätter dock början och slutet påflöde.och fritt Detvärdekort att
teknisk utrustning iavgiftsnivå förses medlänk medvarje en egen

vägbanan, utrustning förportalerantennförseddaform över samtav
för videoñlmningoch utrustningmedkommunikation systemet av

teknisk utrustning blirbehovetgiltigt kort. Genomfordon ettutan av
innehåller många avgiftspunkter.detdyrbartsådant system om

Medockså upplevas störande.portaler kanFörekomsten ensomav
mednaturligt välja utformning någotdärfördetsådan lösning attär en

avgiftsnivå. exempel påenhetlig Ettharområden systernstörre ensom
föreslagits förtankar detdessaenligtutformat är system som

avgift skulleNaturskyddsföreningen därinnerstadStockholms tas utav
förslag baserasNaturskyddsföreningensinnerstaden.iantali ett zoner

för Stockholmssystemet menplanerasteknik denpå somsomsamma
betalning.möjlighet till kontantutan

tilli förhållandedär avgiftendifferentieradeFör uttassystemmer
delsträckor, krävsvarierar på kortaavgiftsnivånoch därkörd sträcka,

belysageneration 4. Förteknikutveckling systemytterligare attav
givitavgifter har SIKA VBBsådanamöjligheternatekniskade att ta ut

redovisas istudiemöjligt VBB:sskisserauppdragiAB system.ettatt
möjligvägtrajikbeskattningDiflerentierad i tätortrapporten enav -

december 1996.VBBRoad Sverigeför Pricingsystemlösning i

bilavgifterdifferentieradeförSystem

finnstekniskaolikasystemskiss bygger systemVBB:s att som
översiktlig bildfigur 11.4kombineras. Iredan idag systemet.avenges

fordonsenhet hållermedförslagetförses enligtfordonVarje somen
Global Position System. GPSmed hjälp GPSpositionreda på sin av

för bestämmasatelliteranvänder sigbefintligt attsystemär ett avsom
vidsträckt kommersiellredan idagharSystemetpositionen. en

användning.
centrala via GSM,med detkommunicerarFordonsenheten systemet

används förKommunikationenmobiltelefonsystemet.vanligadetdvs.
i fordonet,transaktioner skettdeinformera samtsystemetatt somom

prislistan.aktuellafordonsenheten deninformeraför att om
för digitalmobila installationerochmed fastaKontroll sker

videofotografering.
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Tillfällig
besökare

/Värdekort’
f

OSMART
Fordonsenhet

i nGSM

l—g
Kontrollsystem

Centralsystem

ÖversiktligFigur 11.4 bild bilavgiftssystemav

Betalning i fordonet sker föraren för särskiltatt ettgenom
värdekort i fordonsenheten han Sådananär generella värdekortstartar.
introduceras för närvarande försökpå i vissa delar landet. De ärav
tänkta användas generellt betalningsmedel föratt mindreettsom
transaktioner och varken särskild kod eller någon formannan av
legitimation krävs för utnyttja dem. Avsikten de skaatt kunnaär att
fyllas på i bl.a. vanliga bankomater kortetpånär slut.ärpengarna

Tillfälliga besökande kan antingen betala i vidautomater
vägkanten, eller via telefon och få kostnaden påuppsatt
telefonräkningen.

Genom i mycket utsträckningatt systemet utnyttjar befintligastor
räknar VBB med kostnaderna blir låga.system Vissa driftkostnaderatt
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de befintliga utnyttjas, investeringarnauppkommer när systemen men
andra skäl.redan gjordaär av

beräknas kosta ungefär mkrfasta övervakningssystemet 30Det att
svensk stad med cirka invånare. Stockholminstallera i 75 000 Ien

cirka mkr.beräknas det kosta 150
dominerande kostnaden investeringenhelt iiDen ärsystemet

automatisk betalning. miljontals svenskaför Omfordonsenheterna
fordonsenheter, kan räknamed medbilar ska utrustas man en

kr i dagens penningvärde. Vid mindreomkring 400styckekostnad på
Därtill kommer kostnaden för värdekorthögre.serier blir kostnaderna

denna kostnadi utsträckning kanvärdekortshantering,och stormen
med nödvändigaintressenter. värdekortväsentligt fler Ettslås påut

ungefärberäknas ha kostat kr det nått sinkan totalt 25egenskaper när
hållbarhet på år.det har 3-5ochmottagare en

befintlig tekniki allt väsentligtbaserasAvgiftssystemet som
ändamål. tekniskt utveckla ochför Attkombineras rentett nytt

beräknas därfördet slag skisseratsavgiftssystemdriftsätta ett av som
Förutsättningen dåmöjligt inom år.3-4enligt ärVBB:s rapport vara

skala,omedelbart och i tillräckligförsöksverksamhet påbörjas samtatt
problemlösa de mångaläggstillräckliga attatt somnerresurser

återstår.
efter beslut har fattats berorinföra teknikenfort det gårHur attatt

förnyelsefordonsparkensbankväsendets intresse,bl.a. på samt
fordonsutrustning.kring monteringproblemlogistiska av

hinder i för Sverigeprincip inte någrailäggerEG-rätten vägen att
svenska fordon.obligatorisk utrustning imedinföra ett system
fordon fåttmedlemsländer.från andra EttProblemet fordonär som
införas fritt tillmedlemsland fårihelbilsgodkännande ett annat

Sverige.
fordon förbetalt utländskainte EG-rättenstriderDet taattmot av

det rådermed undantag försvenskadetanvända sig vägnätet, attatt av
eurovinjett m.m..för fordon 12speciella regler över ton

krävautländska fordon inte diskrimineras. AttFörutsättningen attär att
knappastförsedda med utrustning skullefordon skautländska vara

mycketden inte kan ditförenligt med EG-rätten, sättas ettomvara
kostnad.enkelt ochsätt utan

har inomstandardiseringsorganisationen CENeuropeiskaDen
Road Telematicskommitténtekniska 278 Transportförramen

arbete med utvecklaCollection inlettAutomaticarbetsgrupp Feel att
betalsystem förGSM/GPS-baseradestandard föreuropeisken

i sin linda.under ochhar påbörjats 1996vägtrafik. Arbetet är ännu
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11.5 Den regionala och lokala
kollektivtrafiken

regionala ochDen lokala kollektivtrafiken har viktig roll i samhälleten
bidraroch till uppfylla våra trafikpolitiska mål.att Ansvaret för

kollektivtrafiken ligger på kommuner och landsting genom
trafikhuvudmännen i respektive län. Staten bidrar med utbyggnad av
infrastruktur och stöd till investeringar för kollektivtrafikanläggningar.

Vi har redovisat vår pâ stöd till den regionalastatenssyn
kollektivtrafikens infrastruktur i skrivelse till regeringen denen

Skrivelsen12.9.1996. finns i bilagerapport.vår
det följandeI sammanfattar vi slutsatserna i vår skrivelse denom

regionala och lokala kollektivtrafiken. Den regionala tågtrafiken har
behandlats i kapitel

Varför ska samhället11.5.l stödja kollektivtrafik

Riksdagen har vid flertal tillfällen slagit fast den kollektivaett att
trafiken bör betraktas del i den grundläggandesom en
samhällsservicen.

En utveckling kollektivtrafiken emellertid inte mål i sigettav
medel för uppnå våra trafikpolitiska mål. Kollektivtrafikenutan ett att

ska bidra till

skapa tillgänglighet för alla medborgare till arbete, skola, serviceatt0
och andra aktiviter ingår förutsättningar för rikt ochettsom som
meningsfullt liv

förbättring miljön i vid bemärkelse, dvs. mindre0 en av
luftföroreningar och buller också mindre arealförbrukning ochmen
ingrepp i kultur- och naturlandskapet
lägre energiförbrukning och därmed också mindre koldioxidutsläpp

minska trängseln på och därmed bidra tillatt vägnätet effektivareett0
utnyttjande vägarnaav

kan finnasDet andra skäl stödja kollektivtrafiken.även att
Kollektiva stabila i tid och kantransportnät stärkaär densom rum
fysiska samhällsstrukturen och denna bärkraftig.göra Om flermera
biltrafikanter tillövergår åka kollektivt kan det också innebäraatt att
trafiksäkerheten ökar.
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ochKollektivtrafikens utveckling11.5.2
framtidsutsikter

och i dei storstadsregionemaförutsättningarKollektivtrafiken har bäst
kollektivtrafikandelen resandethardettastäderna. Trotsstörre av

lång följd åroförändrad nivå underpåkvareller legatminskat en av
storstadsregionema.iäven

del socioekonomiskapåverkasKollektivtrafikresandet av en
ocksåsysselsättning,bilinnehav ochinkomst,faktorer t.ex. mensom

sig tillkollektivtrafiken förhållerstandarden påkostnaderna ochhurav
standard.ochkostnaderbiltrafikens

tillgångfardmedel harvaletförbetyder ärDet mest manomavsom
städer visar detioundersökning i Norgesinte.till bil eller En största att

medan devid cirka sinakollektivt 30 %åkerhar bilinte av resor,som
sinavid endast cirka %kollektivtrafiken 5bil utnyttjarhar avsom

mindrehar, destotill biltillgångJu större reser manmanresor.
kollektivt.

yrkesaktivaickekvinnor, äldre ochdetinnebärDetta äratt unga,
biltillgångennärvarande ökarkollektivtrafiken Föranvänder mest.som

beror densnabbt detta skeräldre.och Hurbland kvinnorbåde av
riskfinns dockutvecklingen. Detekonomiska atten

dessa två förminska förkommerkollektivtrafikresandet att
kundgrupper.kollektivtrafiken viktiga

bebyggelse ochoch utformningenlokaliseringensikt harlångPå av
hävda sigkollektivtrafiken kanför hurbetydelseverksamheter stor

utglesninghaftunder lång tidVi harbilen.gentemot aven
tidigare.rymligarevi borförklarasbl.a. äntätortsboendet att nuavsom

Omfattandeunderlag.kollektivtrafikensminskatharUtglesningen
kollektivtrafikförsörjningenförsvåratytterligaresmåhusbebyggelse har

blivit långa ochhållplats hargångavstånden tillgrundpå attav
Kollektivtrafikenseffektiva.mindrebusslinjedragningama

planeringenfysiskaberoende dendelvisalltsåframtidsutsikter är av
i denna.förändringaroch

omfattningminska ikollektivtrafiken kommerSlutsatsen attär att
konkurrenskraft.stärka dessgenomförs föråtgärderinga attom

igjorts SIKAvissa analyserbekräftasslutsatsDenna avsomav
i antaletinriktningsanalysema. Räknatfördjupadedesamband med

kollektivtrafikandelen iberäknasregionalaochlokala personresor
Kronoberg,i Skåne,till 5,2 %sjunka från 5,8 %Norrlandslänen samt

till våramed hänsyntill 9,9 %Halland från 10,2 %ochBlekinge taget
inga åtgärderinfrastmkturplaneringen. Omdelbetänkandetiförslag om

kollektivtrafikandelenminskarjämförelsealtemativetgenomförs
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Även räknatännu i persontrafikarbete minskarmer.
kollektivtrafikandelen.

Vilka möjligheter finns då vända den för kollektivtrafikenatt
negativa resandeutvecklingen

Åtgärder11.5.3 för stärka kollektivtrafikenatt

Vi har i avsnitt 11.3 redovisat analyser SIKA visar detatt ärav som
svårt väsentligt påverka bilresandetatt enbart åtgärder igenom
kollektivtrafiksystemet. Senare års erfarenheter från bl.a. Norge visar
emellertid det går vända denatt negativaatt trenden i
kollektivtrafikresandet satsningar i kollektivtrafiken.genom

Konkurrensytor mellan kollektivtrafik och biltrafik

Vi har konstaterat de har tillgång till bilatt i utsträckningstorsom
redan har valt färdmedel, dvs. väljer bilen för de flestaman resorna.
Många kollektivtrafikresenärer har bilen det viktigaste alternativasom
färdsättet. kollektivtrafikstandardenOm blir för dålig finns det därför
risk kollektivtrafikenatt tappar resenärer.

Det mycket svårt få bilisterär välja kollektivtrafikenatt däratt
utbudet dåligt. Kollektivtrafiken kanär därför endast konkurrera med
bilen depå trafiktunga sträckningama till och från centrumområdena
under rusningstid.

regionalaDen och lokala kollektivtrafiken konkurrerar bäst med
bilen på längre eftersom skillnaden i restid mellan färdmedlenresor,
sjunker med reslängden. Cykeln kan bättre alternativett änvara
kollektivtrafiken på korta sträckor.

Kollektivtrafikanterna inte homogenär Många trafikanteren grupp.
använder kollektivtrafiken enstaka dagar eller enstaka perioder. Enligt
norska undersökningar stabiliteten i färdmedelsvaletär överraskande
låg både hos bilister och kollektivtrafikanter, klart lägre hos demen

Möjligheten få fler kollektivtrafikresenäreratt ärsenare. störst genom
påverka de marginella kollektivtrafikanterna,att dvs. de utnyttjarsom

kollektivtrafiken då och då. Erfarenheterna visar det mycket svårtäratt
få fasta bilanvändare tillöver kollektivtrafiken.att Uppmärksamheten

bör därför koncentreras depå marginella kollektivtrafikantema. Det är
viktigt behålla de kollektivtrafikanteratt redan har.man
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Helhetslösningar

välja kollektivtrafiken,finns många hinder såväl fysiskaDet mot att
Äldreinformativa. funktionshindradeoch psykiska och kan hasom

kollektivtrafiken eller komma på bussen, delsvårt nåatt en personer
kollektivtrafiken och andrakänner sig i har så dålig kunskapotrygga

de ska bärautbudet de inte hur sig för åka kollektivt.vetatt attom
ska höja kvalitén i kollektivtrafiken därförmåsteNär man man se

hela från dörr tillhela på dörr. dessutompå Det ärsystemet, resan
trafikantemasnödvändigt det från utgångspunkt, dvs. anläggaatt attse

reskedjan.kundperspektiv hela förutsätter bl.a.Detta attett man
på:satsar

tydlig profilering.Helhetlig design och0
städer har lyckats bäst med utveckla kollektivtrafikenDe attsom

mycket höja kvaliteten och trafiken.har på påsatsat att statusen
gångvägar.säkraBra och0

till hållplatsema måste framkomliga alla årstiderGångvägama var
säkra ochsamt trygga.vara

hållplatseroch och terminaler.Bekväma trygga0
både Sverige och visarUndersökningar i Norge resenärerna äratt

betala för och vindskydd hållplatsema.villiga påatt regn-
samhällsekonomiskt det lönsamt skydd detär sätta när äratt upp

dag, och allra flestapåstigande det har de10-30över per
busshållplatser.

fárdmedel.Bekväma0
fem medelstora ungefärundersökning i norska städer visadeEn att

fjärdedel trafikanterna hade problem med stiga på ellerattav aven
tredjedel dessa därför begränsade sittbussarna och att en av

kan mycket förresande. Låggolvbussar betyda dessa, och andra,
trafikanter.

regularitet och turtäthet.Kort restid, hög0
visar trafikanterna lägger vikt vidundersökningarMånga störreatt

tidtabellshållning och turtäthet vid få minskad restid,än att men
också viktigt kollektivtrafiken skakort restid är om vara

Åtgärderkonkurrenskraftig. busskörfalt, signalprioritering,som
låggolvbussar och breda dörrar, enkla biljettsystem samt
expressbussar med färre hålllplatsstopp kan betyda mycket för att

minska risken för förseningar.öka snabbheten och
och effektiva linjesystem.Kundanpassade0

och anpassade efterEffektiva linjesystem olikaärvart ettsom
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trafikantgruppers behov kan betyda mycket: snabba stråk med hög
turtäthet för arbetsresenärer och servicelinjer för äldre och andra

inte har lika bråttom, vill ha till hållplats.närasom men
Samordning mellan trafikslag och mellan kollektivtrafiklinjer.0

viktigt fungerar helaDet från dörr till dörr.är Devägenatt resan
vill åka bil eller cykla till stationen/hållplatsen bör få sådanasom

möjligheter. mellan ochByten tåg buss, eller mellan olika linjer,
bör ske bekvämt långa bytestider.utan
God trafikantinformation.0

viktigt både med marknadsföringDet och kontinuerligär
trafikantinfomiation. Särskilt viktigt det informeraär att om
kollektivtrafikutbudet för dem byter bostad eller arbete. harDåsom

möjlighet påverka bilister som svåraatt ärstor attman annars
påverka till övergå till kollektiva färdmedelatt

Kollektivtrafik för alla1l.5.4 människorgrupper av

Sverige bedöms ungefär miljon människorI l handikappade ivara
förflyttningssammanhang Samreseutredningen, SOU 1995:70. För
dessa kommunikationemas utformning ofta avgörande förär
möjligheterna delta i olika samhällsaktiviteter.att

helt övervägande delen deDen funktionshindrade görav resor som
fordonsker med i samhället organiserade specialtranspoiter ellerav

Ävenmed privata personbilar. huvuddelen sjukresoma sker dettapåav
studier Samreseutredningen låtitDe visar emellertidsätt. göra attsom

funktionshindradeäldre och har goda möjligheter användaattpersoner
sig kollektiva färdmedel, förutsatt dessa, och den fysiskaävenattav
miljön, blir betydligt bättre anpassad till resenäremas
förflyttningsbehov. har också visatDetta sig vid praktiska försök med

servicelinjer i kollektivtrafiken.t.ex.
Vi redovisar förstrategi handikappanpassningen av

kollektivtrafiken i kapitel 16.

Kollektivtrafik på landsbygd1 1.5.5

Kollektivtrafiken landsbygden harpå viktig funktion för demen som
har tillgånginte till bil och körkort. Eftersom trafikantema få ochär

utspridda kan inte kollektivtrafiken sådan standard den kanattges en
konkurrera med bilen. Av sociala skäl det emellertid viktigtär att
glesbygdens invånare kan erbjudas tillfredsställandeen
kollektivtrafikförsörjning.
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transportförsörjning måstemed tillfredsställandeVad som menas
förutsättningarnasjälva bestämma eftersomlandstingochkommuner
landet. Vikraftigt i olika delarkollektivtrafiken varierarför av anser

trafikhuvudmännenoch landstingkommunerviktigtdet att genom
sådana mål.följerutarbetar och upp

detvisar gårSamreseutredningen SOU 1995:70 göraatt att stora
kollektivtrafikenallmännasamordna deneffektivitetsvinster attgenom

ökad sådan samordningoch färdtjänst.sjukresor EnSkolskjutsar,med
glesbygden. Vikollektivtrafikförsörjning ibättrebidra tillkan taren

vilkaorganisatoriska förslag,Samreseutredningensställning tillinte
regeringen.beredsnärvarandeför av

glesbygd visar detkollektivtrafikstandarden ihöjagårdetAtt att
samband medGävleborgs län.Ockelbo i Iipågårförsök som

utanför påfyrdubblades antalet bussturer1995 tätortenskolstarten
kommunen.infördes för inomNolltaxakvällen.och resormorgonen

linjetrafik,rimliga kostnadertillkunde ske attDetta genom
öppnades församordnades. Skoltureroch färdtjänstSkolskjutsar

medoch taxibilarbussarochvanliga ersattesresenärer stora
fyrdubblades det första halvåretAntaletbussar.mellanstora resenärer

trafikomläggningen.efter
kollektivtrafiken iutvecklingpositivbidra tillFör att aven

föreslår viglesbygd att

medpilotprojektstödja angelägnai uppdragfårKFB att0
och spridakollektivtrafiklösningar i glesbygdsamordnade att

satsningarlyckadeinformation om
särskild hänsynunderhållsplaneringi sinVägverket taattuppmanas0

framkomligaglesbygd, dvs. krav påikollektivtrafikens kravtill
dithållplatser och gångvägarsäkraåretvägar runt, m.m.

kollektivtrafikenstöd tillStatens11.5.6

kollektivtrafikenregeringenskrivelse tilli vår attVi föreslog om
regional kollektivtrafik.bidrag tillstatligaförskullemdkr9 avsättas

analyser medräknade i våraregionalt. VidessaFördelningen avgörsav
mdkr förkollektivtrafik 2,5för påanläggningartill väg,mdkr4

mdkr förochtågtrafiken 2,5den regionalaföranläggningar
handikappanpassning.

föreslås1996/97:53infrastrukturenpropositionregeringensI om
mdkrinvesteringsplanering och 32regionallänsbaseradförformen ny

regionalatransportinfrastruktur.regional Deiinvesteringarföravsätts
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anslagen ska bl.a. kunna användas till anläggningar för regional
kollektivtrafik och handikappanpassning.

det riktigtVi öka det regionala inflytandetatt överanser
infrastrukturplaneringen och länen och regionerna frihetatt störrege

själva prioritera åtgärder i den regionala transportinfrastrukturen.att
emellertid problem nuvarande bidragsbestämmelserDet är ett att är

utformade endast åtgärder för regionalså trafik kan stödjas. Enligtatt
vår mening bör samhällsekonomiskt motiverade anläggningar föräven
lokal kollektivtrafik kunna få bidrag. Det ofta svårt draär gränsenatt
mellan lokal och regional trafik och det inte ovanligtär att
anläggningarna betjänar både lokal och regional trafik. regionalaDe

bör själva kunna vilka anläggningaravgöra är mestorganen som
förangelägna, oberoende de lokal eller regional trafik.äromav

Bidragsbestämmelserna bör därför ändras så trafikhuvudman elleratt
kommun kan få bidrag till anläggningar för regional och lokal
kollektivtrafik. Bidraget bör 50 %.som nu vara

Driften den regionala och lokala kollektivtrafiken finansierasav av
kommuner och landsting. kommunalaDe skattesubventionerna är
betydande och statsbidrag utgår inte. oftaDet svårare finansieraär att

utökning trafiken investering, trafikökningän trots atten av en en
kanske skulle effekt. Stockholms länsInom landsting harstörrege man

driftsfond för finansieradiskuterat ökad trafik. Vi har inteatten
underlag för kunna ställning till sådan idé.att ta en

Gång- och cykeltrafik11.6

Ökad andel gång- och cykeltrafik positivt för både miljön ochär
folkhälsan. Vi har låtit Institutionen för trafikteknik vid Lunds tekniska

studera vilka möjligheterhögskola gång- och cykeltrafiken har att
utvecklas i Sverige. redovisning finnsDeras i vår bilagerapport och

grund för vår presentation i det följande.utgör

Gång- och cykeltrafikens möjligheter11.6.1 i ett
nationellt perspektiv

Gång- och cykeltrafiken har möjligheter utvecklas.stora att
Exempelvis cyklandet fem gånger så på 50-talet i dag. Istortvar som
Delft och Groningen i Nederländerna gång- och cykelandelen denär
dubbla jämfört med i Sverige.
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Teoretiska beräkningar visar antalet gång- ochatt
cykelförflyttningar kan öka med 30-75 % alla kortareärom resor som

km3 respektive km i Sverige skulle ske5 med gång eller cykel.än
dansk beräkning hänsynEn till andra hinder avståndet,tar änsom

uppskattar bilresoma13 % 3,6 % transportarbetet ochatt av av
kollektivresoma14,5 % 0,9 % transportarbetet kan överförasav av

till cykel. skulle öka antalet cykelresorDetta med 40 %.
få byta färdmedelFör så många till cykel krävs väl skyltat,att att ett

belyst och sammanhängande gång- och cykelvägnät underhållssom
året bra cykelparkeringar. åtgärderDessa dock intesamt ärom
tillräckliga för förändra färdmedelsvalet i någon omfattning.att större

krävs också restriktionerDet biltrafiken hastighets- ochmot
trafikdämpande åtgärder och samhällsplanering minskaren som
behovet långa förfyttningar. skerDet försökaattav senare genom
skapa lokala utbud service, inköp, arbete och fritid. bebyggelseNyav
förläggs så långt det möjligt så kan och cykla mellanär att man
bostad och arbete, skola och service. snabbt,Ett säkert och attraktivt
gång- och cykelnät byggs Denna trafik prioriteras i allaupp.
korsningspunkter med biltrafiken.

fysiskaDe åtgärderna kompletteras med information cykelnsom
möjligheter, cykelleder och cykelparkeringar. Det också viktigt medär
brukarmedverkan planeringeni gång- och cykelåtgärdema.av

Som vi visat intemalisering vägtrafikensär externanyss en av
effekter i differentierade bilavgifter effektivt förtätortema attgenom

få bättre utnyttjande Detta kantätortemasatt ett transportsystem.av
också leda till bättre förutsättningar för och ökad gång- och cykeltrafik.

Vi har också visat hastigheten måste sänkas till km/h30 påattnyss
alla där bilar kan komma i konflikt med gående ochtätortsgator

nollvisionen ska kunnacyklister nås. kan ocksåDetta cykelnom ge
konkurrensfördelarökade bilen och bussen kortapå sträckor.gentemot

det ökande cyklandet inte skaFör resultera i fler olyckor detatt är
nödvändigt cyklistema blir bättre på följa de trafikregleratt att som
finns. minska skaderisken börFör införa krav påövervägaatt attman
cykelhjälm. frågor utvecklasDessa i kapitel 15.

Statligt stöd till gång-11.6.2 och cykeltrafik

för gång- och cykeltrafikenAnsvaret ligger i första hand hos
kommunernaskommunerna. uppgiftDet planera, bygga ochär att

underhålla anläggningar för gång- och cykeltrafik.
Vägverket också förhar gång- och cykeltrafikenett ansvar som

väghållare och sektorsansvarig för vägtransporter.som
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stimulera utvecklingen gång- och cykeltrafiken föreslår viFör att av
följande:

transportinfrastrukturregionala anslagen till bör kunnaDe även0
motiverade förför samhällsekonomiskt anläggningaranvändas

cykeltrafik.ochlokal gång-
stärka kommunernas kunskap ochbör i uppdragVägverket attges

ocksåoch cykeltrafikområdet. Vägverket börinom gång-kompetens
allmänt värde.demonstrationsprojektstödja stortav

enskild väghållningKommunal och11.7

km och har frivilligt tagit påsköter cirka 38 000Kommunerna gator
km enskilda alltsåför cirka 000 Mansig 15 vägar.ansvaret ansvarar

jämförtoch med Vägverkets 98 000kmför totalt 53 000 vägar,gator
cirka kmEnskilda väghållare sköter 280 000statligakm väg,vägar.

med statsbidrag.kmcirka 74 000varav
till drift och underhåll har i realakommunala anslagenDe gatorav

KommunförbundetSamtidigt framförunder år.minskattermer senare
eftersläpande underhållsbehov. Anslagenfinnsmånga hålldet på ettatt

sjunkit kraftigt efter det dekommunala harinvesteringar itill attgator
och inbakades i generelltstatsbidragen bortspecialdestinerade etttogs

till kommunerna.statsbidrag
tillväghållning halverades från 1995till enskildStatsbidragen

riksdagen förslagomfattande debatt har påEfter1996. aven
tidigareprincip återgå till denbeslutat iregeringen att

medfrån och 1997.statsbidragsnivån

Kommunal väghållning1.7.11

och underhållför drifthar kommunenflestadeI större tätorter ansvar
kommunala skattemedel.Finansieringen sker med Detgatorna.av

dock undantag.finns
för väghållningenundvika kostnadenvanligasteDet sättet attatt

planläggningen föreskrivabudgeten vidkommunalabelastar den är att
väghållningsskyldighet. Väghållningen skötsska haintekommunenatt

vägförening och betalas fastighetsägamavägsamfállighet ellerdå avav
helttiotal kommuner där väghållningenfinns drygti området. Det ett

och samfälligheter.vägföreningarenskildasköts av
finnssköter väghållningensedan längeområden där kommunenI

denna skyldighetöverlåtapraktiska möjligheteringa att
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fastighetsägarna. Detta det i många kommuner finnsgör bådeatt
områden där kommunen sköter och betalar och områden där
fastighetsägarna betalar. Detta upplevs orättvis dem bådesom av som
betalar kommunens väghållning via skatten och sitt områdes viaeget
avgifter.

del kommuner har minskatEn dessa orättvisor överatt tagenom
skötseln enskilda eller bidrag tillvägar underhållet.attav ge

stöder enskildaKommunerna vägföreningar med 300 mkr år.över per
ytterligareFör minska orättvisorna och för jämställaatt att

gatuskötsel med skötsel och avloppsnät harvatten-av m.m.
Kommunförbundet tagit diskussion med kommunernaupp en om
möjligheterna ersättning fastighetsägarna för detatt ta ut en av
kommunala gatuunderhållet. Sådana avgifter skulle kunna kvittas mot
sänkt skatt.

Enligt kan kommunernaPBL områdesvis kostnader förta ut
nyanläggning och förbättring från fastighetsägarna. Processengatorav

dock krånglig och få kommuner utnyttjar denna möjlighet.är Drift-
och underhållskostnader kan inte heller tas ut.

Plan- och byggutredningen har i sitt slutbetänkande SOU
1996: 168 föreslagit reglerna gatukostnader ska reformeras medatt om
va-lagstiftningen förebild. Kostnader för anläggning, förbättring,som
drift och underhåll inom detaljplan med kommunaltgatorav
huvudmannaskap ska således kunna fastighetsägarnatas av genom
avgift enligt beslutad Kostnader för trafikleder ska docktaxa. större
inte få räknas med. förutsätts fortsättningsvisDe finansieras medäven
skattemedel.

byggutredningensVi inte ställning till Plan- och förslag. Enligttar
vår mening det dock angeläget de krångliga gatukostnads-är att
bestämmelserna kan och finansieringen den kommunalaersättas att av
gatuhållningen kan ske på uppfattas rättvist.sättett som som

Enskild väghållning11.7.2

Riksdagen har beslutat anslå 610 mkr till enskild väghållning för åratt
1997. Därmed återställer statsbidraget till den nivå gälldeman som
1995 och bidragsprocenten kan höjas väsentligt jämfört med 1996. Se
tabell 11.3.
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väghållningenskild 1997 enligt besluttillBidragsprocentTabell 11.3 av
Vägverket

BidragsprocentBidragsprocentVägkategori
1966 1997

30 60fastförUtfartsväg
landsbygdboende

18 35för fast boende inomVäg
bebyggelseområde

8034Genomfartsväg
5022friluftslivför rörligtVäg

18 35fritidshusVäg för
7030för näringslivetVäg

65-8065-80Färjeleder

mycketinnebärhöjda anslagetdetbedömerVägverket att ettatt
vilket harför allmän trafik,antal kommerlitet stängasattvägar av

mark,i skog ochmöjligheter kommaallmänhetensbetydelse för utatt
också tillanslaget bidrarhöjdarekreationsområden Det att tryggam.m.

glesbygd.boendet idettillgängligheten till egna
betydelse förharenskildadeVi vägarna storatt enanser
statsbidragendet viktigtglesbygd ochitrañkförsörjningen är attatt
beslutatoch riksdag harregeringungefär den nivåhålls på om.nusom

skärgårdsområdenetrafik iFärj11.8

Kostnaden cirkai landet.fárjelederför 42Vägverket äransvarar
enskilda ellerstatsbidrag tillutgår 15mkr år. Dessutom320 per

sammanlagt cirka 34 mkr.medfärjelederkommunala
i det statliga allmännadelfárjeleder ingårVägverkets som en

skaska få bidrageller enskild firjeledkommunalFörvägnätet. att en
ochmotorfordonavsedd förfärjan transport varaavvara

Bidrag utgårförhållande till det allmännaändamålsenlig i vägnätet.
fartygstrafik för enbarttillinte persontransporter.

vissaBohuslän har pekat påochi Göteborgs-Länsstyrelsen
medfårjeledernuvarande ordning. Manmedproblem attmenar

Öckeröolika. färjeled ibehandlasriskerar Enförhållandeliknande att
ochfordon50-80 000årligendenenskild, transporterarär trots att

motsvarandehåll i landet kanandraboende. På000betjänar 1nära
statligaeller för det finnsgammal hävdstatligaförbindelser attvara av

styrande förreglerna kan bliocksåbåda ändarna. Mani attvägar anser
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trañkutbudet. kanT.ex det innebära för kunna fåatt statsbidragattman
väljer bilfärjor, iställetsätta föratt färjor bilar, till därutan öar
samhället har intresse undvika biltrafik.attav

Kostnaden för drift färjor höga. Färjomaär omfattas ocksåav av
säkerhetskrav, så kostnadernastora svåra påverka.är Det ocksåatt är

svårt finansiera inköp färjor.att av nya
Vi Vägverket bör i uppdragatt göraanser att översynges en av

vilka regler bör gälla för för fárjetrañk.statens Vägverketsom ansvar
bör samråda med Glesbygdsverket i denna fråga. Det angelägetär att
reglerna och tillämpningen dessa bidrar till levande skärgård. Deav en
får inte upplevas orättvisa mellan olika skärgårsområden ochsom
mellan inlands- och skärgårdsområden.

11.9 Statens för regional transport-ansvar
infrastruktur

Regeringen har i proposition 1996/97:23 föreslagit form fören ny
länsbaserad regional investeringsplanering samtliga trafikslag. Förav
planperioden 1998-2007 32 mdkravsätts till regional
transportinfrastruktur.

Vi det angeläget regionernaatt är får ökatattanser ett överansvar
den regionala transportinfrastrukturen. Ofta det dock svårtär avgöraatt

infrastrukturanläggning avsedd för denär regionala eller lokalaom en
trafiken. lokalEn anläggning kan ha betydelse för den regionalastor
trafiken och vice Vi regionerna själva bästatt avgörversa. anser om en
infrastrukturanläggning har sådant samhällsintresseett de kanatt
inrymmas i de regionala anslagen. enlighetI med detta har nyss
föreslagit de regionala anslagenatt ska fåäven uttnyttjas till
samhällsekonomiskt motiverade lokala åtgärder:

anläggningar för lokal kollektivtrafik0
anläggningar för gång- och cykeltrafik0
lokala trafiksäkerhetsåtgärder0

Dessutom föreslår vi i kapitel 19 de regionala anslagen böratt få
användas för transportinformatik i och kollektivtrafiksystemen.väg-

De statliga anslagen för regional transportinfrastruktur är
begränsade. Om utökar användningsområdet enligt vårt förslagman
blir konkurrensen hårdare. Detta ökar kraven detom pengarna att
utvecklas bättre metoder för samhällsekonomiskt kunna bedömaatt
åtgärder för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik och
informationsteknik. Med tanke på de behoven bör ocksåstora man
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till regionalutöka anslagenplaneringsperiod övervägainför attnästa
transportinfrastruktur.

våra förslagKonsekvenser11.10 av

i avsnitthar vi beskrivitbilavgifterdifferentieradeKonsekvenserna av
bilavgifterdäroch regioneri de städerblirEffekterna11.4. stora

beräknasExempelvisnationell nivå.påräknatmindreinförs, men
sammanlagtmedkväveoxider minskakoldioxid ochutsläppen av

nivånationellRäknattätortsregionema.i de% 15ungefär ll största
cirka %.med 3utsläppenminskar

oskyddadeantalet skadademinskaocksåberäknasBilavgiftema
detberorberörda Deti deungefär ll %med orterna.trafikanter

trafikarbetet.minskade
och cykelvägnätengång-ochkollektivtrafiksystemeniSatsningar

bilavgiftema.differentieradedeeffekternaförstärker av
kollektivtrafik-förhöjd kvalitetinnebärförslagvåraEftersom

frånde positivacykeltrañkanteroch äroch gång-resenärer
kapitel 20.jämställdhetssynpunkt. Se

miljöbedömningStrategiskl1.11

styrmedelradpekat på,vi harhar,Kommunerna somensom
förfogandesitttillmiljözonertrafrkregleringar,parkeringspolitik, m.m.

21-arbeteagendamiljömålen,däröversiktsplanering,redan idag. En
viktig del,konsekvensanalyser ärdäroch ärhar integrerats, enm.m.

hållbarstödjastyrmedel förkommunaltaktivt attockså ett en
utveckling.

i dettadiskuterasbilavgifterdifferentierademedDet system som
styrmedel förförutsättningar attgoda ettkapitel har attatt varavara

Med detrafiken imiljöanpassatill tätorterna.medverkaytterligare att
förfogakan komma överkommunernaåtgärder attsamlade omsom

förmöjlighetergodaskapasfulltgenomförsförslagvåra ut
faller inommiljöproblemdeoch förebyggalösakommunerna att som

svårastedetkonstateradesamarbetetområde. MaTs attInomderas man
bullerkoldioxidutsläppen,sidanvidlösa,miljöproblemet att varav

ligger pååtgärdsbördandelentrafiken.från Den största av
kommunerna.

vibilavgifterdifferentieradetill attförslagetGenom anser
viktigtmiljöstrategisktdockriktning. Deti ärväsentliga rättsteg tas

styrka istyrrnedletsförbetydelseharutformas. Detlagstiftningenhur



SOU 1997:35 regionalaDen och lokala trafiken 321

vilken utsträckning bilavgifter kopplas till genomförandet av
kommunala åtgärdsprogram och hela eller delar marginal-om av

huvudregel bör bilavgifterkostnaden Som syfta till lösaut.tas att ett
Övrigaoch kunna ha märkbar effektproblem på problemet ifråga.

statliga insatser vi förordar för kollektivtrafiken, gång- ochsom
Vägverketscykeltrañken, och insatser förKFB:s ökasamt att t.ex.

ytterligaresamdistribution stärker miljöanpassningen transport-av
systemet.

11-17-0343
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Samordning planering,12 beslutav

och uppföljning

tlråäkpolljt/Iiâlesrtymingoch uppföljning av

trafikpolitiken målStaten vad ska uppnåsstyr genom som anger som
principer för hur styrningen målen skaoch skemot ett

ändamålsenligt sätt.
Vi har redovisat övergripande trañkpolitiskt målett om en

effektiv och långsiktigtsamhällsekonomiskt hållbar transportför-
sörjning. mål har preciserats i fem delmål god miljö, säkerDetta om
trafik, tillgängligt ökad välfärd, sysselsättning ochtransportsystem,
konkurrenskraft positiv regional utveckling.samt

Vi har också redovisat principer för styrningen dessa mål.mot
Exempel på detta är

internalisering kostnader rörliga ochexterna0 av genom
differentierade fasta skatter eller avgifter regleringar olikasamt av
slag
styrning konkurrens- och samverkansförhållandena inom0 av person-
och godstrañken
fördelning medel till infrastrukturav
styrning trafik och statliga subventionertransporter genomav

för genomföra trafikpolitiken liggerAnsvaret på de statligaatt
trafikverken, dvs. Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och
Vägverket, också på antal andra aktörer på nationell,ett stortmen
regional och lokal nivå.

statliga verken mål- och resultatstyming. Med dettaDe styrs genom
formuleras för myndigheternasmål verksamhet, löpandeatt attmenas

information verksamhetens resultat fram, resultaten bedömstas attom
regelbundet och detta ligger till grund för beslut den fortsattaatt om
verksamheten. finansiella delen resultatstymingen skerDen av genom
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fördela anslagen på olika delposter och isättet vissa fallatt genom
avkastningsmål, soliditetskrav investerings- och låneramar. Syftetsamt
med mål- och resultatstymingen höja effektiviteten ochär stärkaatt att
regeringens och riksdagens inflytande den statliga verksamheten.över

Regeringen fastställer Verksamhetsmål för myndigheterna. För t.ex.
Vägverket har formulerat fem mål och för Banverket sju.man
Därutöver finns det antal interna Verksamhetsmål inomett stort
respektive myndighet. Vägverket har 80 sådana mål.över

Trafikverken har också sektorsansvar innebärett över-ettsom
gripande för utvecklingen inom sin sektor. Vägverket har t.ex.ansvar
sektorsansvar för trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafik, handikapp-
frågor, yrkestrafik, väginformatik forskning och utveckling inomsamt

handikappfrågorFör har dessutomvägtransportsystemet. sek-ettman
torsövergripande för handikappanpassning kollektivtrafik.ansvar av

Verksamhetsmål, resultatansvar och sektorsansvar för
myndigheterna bör utformas på sådant de underlättar densättett att
strategiska styrningen trafikpolitiken och uppföljningen deav av
trafikpolitiska målen. Regeringen arbetar för närvarande med att
utveckla ochmål- resultatstymingen myndigheterna och göraattav
sambandet tydligt mellan övergripande politiska mål och
myndigheternas Verksamhetsmål och resultatkrav. Vi kommer därför i
detta avsnitt lämna förslag på hur den strategiska trafikpolitiken ochatt
de trafikpolitiska kan följasmålen trañkslagsövergripandeettupp

och hur uppföljningen kan bli Viktig del i styrningen målen.sätt moten

uppföljning och12. 1.1 Dagens styrning mot
trafikpolitiska mål

vårt första delbetänkandeI SOU 1996:26 redovisade Vi en
utvärdering gällande trafikpolitik. En våra slutsatser från dennaav av
utvärdering det behövs klara regler och tydligt föratt ettvar ansvar
uppföljning både på nationell och regional nivå. Statskontoret visade i

till kommittén på problem i uppföljningen såvälrapporten av
trafikpolitiska mål och principer åtgärder i infrastrukturen.som

Under hösten 1996 presenterade riksdagens revisorer granskningen
mål- och resultatstyming Banverket och Vägverket. I rapportenav av

framför revisorerna återrapporteringen och resultatanalysen böratt
stärkas inom detta kostnadskrävande område för förbättraatt
riksdagens möjligheter till övergripande styrning.
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årsredovisningarMyndigheternas

Årsredovisningen viktigaste dokumentet för myndigheternasdetär
Årsredovisningen ska kortfattattill regeringen.återrapportering ettge

uppföljning och prövning myndighetensregeringensunderlag för av
resultatredovisning, resultat- ochska beståverksamhet. Den av

Finansieringsanalys.anslagsredovisning ochbalansräkningar samt
verksamhetens resultat iredovisasresultatredovisningenI

och i enlighet med de kravregeringen harförhållande till de mål angett
eller andra beslut.ställt i regleringsbrevregeringen harsom

förbättra myndigheternasmed utveckla ocharbetepågårDet attett
framförsbudgetpropositionen 1996/97årsredovisningar. I t.ex. att

ochVägverkets årsredovisningar braregeringen är attatt mananser
årsredovisningenambitioner utvecklaVägverketspå"ser positivt att

eflekterutförda ochredovisardokument prestationer itill ett som
framförVerksamhetsmål Vidareuppställdaförhållande till

inom allaredovisa resultatförmåganregeringen attatt
därförutvecklad ochinte fulltverksamhetsområden ärännu att man

kommanderesultatredovisning i detpåutveckla kravenkommer att
hand skaverksamheten förstaregleringsbrevet. Regeringen iattanser

ochemellertid svårsådan redovisningeflekttermer.redovisas Eni är
kan utfördaalltidoch kan Däremot prestationerkostsam inte göras.

vilkenuppfattningredovisningenså ialltid redovisas att omger en
målen.uppfylla de trafikpolitiskabidragit tillverksamhetenmån att
förbättradväsentligtutvecklingsåledespågårDet som geren

uppfyller mål ochsektorsmyndighetema deuppföljning hurav
Ännu dock ingen fortlöpandedem. finnsställsresultatkrav som

trafikpolitiskadeuppföljning och utvärderingsektorsövergripande av
medriktning har tagits i ochi dennaprinciperna.målen och Ett steg

tillsammans och imiljörapporter, därtrafikverkens mangemensamma
uppfylls. Viredovisar hur miljömålenNaturvårdsverketsamråd med

uppföljningentrafikslagsövergripande måstedock denattanser
vidare.utvecklas

Riksdagens revisorer

granskning mål-lämnathar hösten 1996Riksdagens revisorer aven
Kommunikationsdepartementets verksam-resultatstyming inomoch

Banverket och Vägverket.första hand Manoch då ihetsområde av
förstärkas förresultatanalys behöveråterrapportering och attattanser

övergripande styrning.möjligheter tillriksdagensförbättra
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Revisorerna konstaterar det inom Kommunikations-att
departementet inte sker någon dokumenterad årlig uppföljning av
trafikpolitiska mål den myndigheternautöver upprättade analysen iav
årsredovisningarna. Frånvaron uppföljning och utvärdering påav
Övergripande nivå rimliginte medär hänsyn till
kommunikationsområdets betydelse för samhällsekonomin",stora

revisorerna.anser
Revisorerna vidare att samlad redovisning hur deanser en av

trafikpolitiska målen uppfylls viktig för riksdagensär
ställningstaganden trafikområdet.inom Arbetet med framatt ta en
sådan redovisning skulle sannolikt också framtvinga enklareen
målstruktur och klarare analys.en

Enligt revisorerna det viktigt departementetär har reellaatt
möjligheter till analys, uppföljning och kontroll så storaav
verksamheter bedrivs Banverket och Vägverket. börMansom av
därför inom Kommunikationsdepartementet tid ochavsätta mera

för utvärderingar och uppföljningar.resurser

Statskontorets utvärdering

Statskontoret har på vårt uppdrag utvärderat effektivitetsmålet i
trafikpolitiken. Resultatet denna utvärdering redovisades i vårtav
första delbetänkande SOU 1996:26. Vi vill här enbart peka på några

Statskontorets slutsatser rörande uppföljning och styrning deav mot
trafikpolitiska målen.

Statskontoret konstaterar flera de trafikpolitiska principeratt av som
slogs fast i 1988 års trafikpolitiska beslut inte har följts. Enligt
Statskontoret bär inget trafikslag sina samhällsekonomiskat.ex.
marginalkostnader möjligen med undantag för personbilstrafik på
landsbygd. Det har inte heller funnits något tydligt för följaattansvar

och utvärdera tillämpningen de trafikpolitiska principema.upp av
Enligt Statskontoret bör riksdag och regering tydligt delegera ett ansvar
för följa och utvärdera utarbeta underlagatt för justering,samtupp
utformning och val styrmedel. Detta bör igöras ettav
sektorsövergripande perspektiv.

Statskontoret också uppföljningen infrastrukturåtgärderattanser av
måste förbättras väsentligt, både på nationell och regional nivå. Man
bör följa och utvärdera såväl kostnadsutfall och effekterupp som
åtgärdemas samhällsekonomiska lönsamhet.
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Slutsatser dagens uppföljning och styrningom

Mål- och resultatstymingen myndigheterna kan förbättras. Dettaav
samordningen mellangäller bl.a. den övergripande strategiska

styrningen trafikpolitiken och de verksamhetsmål och resultatkravav
ställs trafikverken. åtgärder vidtaspå De regeringensom som nu av

myndigheterna innebär väsentliga i denna riktning.och steg
emellertidFortfarande saknas utvecklat förett system en

uppföljning, där uppföljningsektorsövergripande och utvärdering blir
styrningen de trafikpolitiskaviktig del i målen och principerna.moten

uppföljningsektorsövergripande handlar inte enbartsådanEn attom
ställamåluppfyllelse och mätresultat imäta samman en gemensam

myndigheterna. uppföljningen ska bli effektivfrån För ochattrapport
underlag förkunna användas styrning krävs ibland relativtsom

omfattande analyser och utvärderingar i trafikslagsövergripandeett
perspektiv.

inte heller för fortlöpandefinns något sektors-Det system
uppföljning hur regionala och lokala aktörersövergripande åtgärderav

de målen.till uppfylla nationellabidrar att
instruktioner i dag utformade kanTrafikverkens påär sättett som

trafikslagsövergripande samarbete. Verksamhetsmålenförsvåra ett
effektivtinte åstadkomma och miljöanpassathandlar att ettom

helhetligt Målen istället inriktade främjaärtransportsystem. att
utvecklingen inom det transportslaget.egna

för trafikslagsövergripande uppfölj-12. l Ett system
ning och styrning de trafikpolitiska målenmot

förslag uppföljningendetta avsnitt vi rörande priser ochI ger av
trañkpolitiska målen.regleringar desamt av

också trafikpolitiken fördelning medel tillStaten styr genom av
bl.a. infrastruktur. Uppföljningen infrastrukturåtgärder behandlas iav
avsnitt 12.2.

Priser och regleringar

Principen priset ska marginalkostnaden har funnitsatt motsvaraom
tidigare trafikpolitiska beslut. Hittills har dock ingen haftredan i
för löpande följa priserna faktiskt överensstämmeransvaret att omupp

trafikslagmed marginalkostnadema. Statskontorets slutsats ingetatt
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idag bär sina marginalkostnader möjligen med undantag personbil-av
trafik på landsbygd bekräftas de analyser vi har genomfört ochav som

redovisas i kapitel 5-11. En kontinuerlig uppföljningsom mer ger
underlag för eventuella korrigeringar priserna.av

järnvägen ska banavgifiemaFör i princip marginalkostna-motsvara
den för utnyttjandet infrastrukturen. Priset för trafikanterna påav

Ävenfjärrlinjema däremot företagsekonomiskaSJ på grunder.sätts av
samhället väljer inte detta pris de samhällsekonomiskaatt styra motom

marginalkostnadema det önskvärt följa hur priset utvecklasär iatt upp
förhållande till marginalkostnaden, konkurrensförhållandenanärt.ex.
förändras.

trafikpolitiska förslagI vårt har perspektivet vidgats från iatt som
tidigare trafikpolitiska beslut förutsätta kostnader iatt externa stort sett
enbart ska intemaliseras via drivmedelspriset, till förutsättaatt attnu
intemaliseringen ska ske via både priser och regleringar. kunnaFör att

styrmedlen till kraven på effektivitet och till de trafikpolitiskaanpassa
målen måste effekterna kontinuerligt följas och utvärderas.upp

Uppföljningen bör i sektorsövergripande perspektiv. Vigöras ett
föreslår därför i uppdragSIKA i samarbete med berördaatt attges
myndigheter regelbundet följa hur trafikens marginalkostnader,upp
avgifter och regleringar utvecklas. Utvärderingen, ska rapporterassom
till regeringen, ska innehålla analys hur olika styrmedel ochäven en av
åtgärder påverkar måluppfyllelsen.

målenDe trafikpolitiska

Uppföljningen de trafikpolitiska målen bör i första hand gälla deav
olika delmål redovisas i kapitelsom

Ökad välfärd, sysselsättning och konkurrenskraft

mål handlarDetta bl.a. god framkomlighet, tillförlitlighet ochom
flexibilitet. Vi har inte formulerat några kvantitativa mål för dessa
aspekter på transportkvalitet. Generellt gäller trafikanter och företagatt
önskar så hög framkomlighet möjligt och det handlarattsom om en
avvägning mellan ökad framkomlighet och kostnaden förnyttan attav
uppnå denna. Framkomlighetsmålet operationaliseras därför istället

samhällsekonomiska kalkyler genomförs i samband medattgenom
infrastrukturplaneringen. På så säkerställs samhällets insatsersätt att

vad konsumenterna själva efterfrågar och hänsyn tillstyrs att tasav
restider, transportmedlens tillförlitlighet, näringslivets krav etc.
Uppföljningen infrastrukturinvesteringars lönsamhet behandlas iav
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avsnitt 12.2. behövs emellertid också uppföljningarDet hur restider,av
framkomlighet, tillförlitlighet och flexibilitet utvecklas inom

trafikslag.respektive uppföljning börDenna trafikverken för.ansvara

God miljö

mål preciserat i såväl kvantitativa kvalitativaDetta delmål. Deär som
kvantitativa följsmålen såväl trafikverken ochupp av
Naturvårdsverket kommunerna. Naturvårdsverket har startat ettsom

förarbete med utveckla modell uppföljning olika sektorersatt en av
miljöpåverkan. Avsikten systematisk genomgång deär göraatt en av
olika kopplade till förekommande sektorsvisaärparametrar som
miljömål, utreda vilket underlag krävs för dessa skaatt parametrarsom
kunna följas klara vilka organisationer börsamt utupp som vara

föransvariga fram olika underlag. Det angeläget olikaäratt ta att
aktörers verksamhet inom detta område samordnas för därigenomatt
effektivisera och förbättra uppföljningen, inte minst deav
sektorsövergripande miljömålen.

kvalitativa målen svårare följaDe harHärär att upp.
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet bl.a. särskiltettgenom
regeringsuppdrag för utveckla metoder för hur målenett att attansvar
bevara och utveckla och kulturvärden kan följasnatur- upp.

Miljödepartementet har tillsatt utredningen om
miljöövervakningens inriktning, omfattning, struktur och finansiering.
Utredaren ska bl.a. analysera förutsättningarna för ökat sektors-ett

för miljöövervakningen och dess finansiering.ansvar

Säker trafik

mål följs regelbundet Vägverket. Vi redovisarDetta i kapitel 15upp av
resultatmodell kan användas för uppföljning nollvisionen.en som av

Tillgängligt transportsystem

Vägverket har sektorsövergripande för handikappanpassningett ansvar
kollektivtrafiken och bör därför regelbundet följa hurav upp

handikappade utnyttjar kollektivtrafiken.
och landsting harKommuner trafikhuvudmännen förgenom ansvar

den regionala och lokala kollektivtrafiken. därför derasDet uppgiftär
formulera mål för kollektivtrañkförsörjningen i respektive län ochatt
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möjligt formulera nationella målVi det intefölja dem. attatt upp anser
tillgänglighet.om

utvecklingregionalPositiv

enkla operationella delmål för regionalformulerasvårtDet är att
därför handlaUppföljningen måsteregional balans.utveckling och om

trafrkverk börutvecklingen Respektiveriktningbelysa vilken tar.att
inom sin sektortransportstandardenutvecklingenfölja ettegen urav

Glesbygdsverket bör i uppdragochperspektiv. NUTEKregionalt ges
regionalatrañkåtgärdema påverkar denfölja hurfortlöpandeatt

Metoder för analyseraregionala balansen.och denutvecklingen att
sysselsättning behöver utvecklas.regionalekonomi ocheffekterna på

helhetsbildtrajikslagsövergrzpandeEn

helhetsbildregelbundet återkommandefåangelägetDet är att aven
trafiksektorn. Vi föreslår därför SIKAhelamåluppfyllelsen inom att

hur uppfyllelsentill regeringenregelbundetuppdragi rapporteraattges
redovisamålen utvecklas,trafikpolitiskade samt att enav

ocksåutvecklingen.orsakerna till Detsammanfattande analys ärav
utvecklingen iandra aktörerfölja hurviktigt samtatt agerar om

och hurövrigt beräknati omvärlden i gårochSverige, inom EU som
skamålen. Uppdragetmöjligheterna nåutveckling påverkardenna att

och baseras påberörda myndighetersamråd med övrigagenomföras i
diskuteratsuppföljningarderas ovan.som

för i vilkenhar också betydelselokala åtgärderRegionala och
ligger i myndigheternasmålen nås.nationella Detutsträckning de

respektiveredovisa utvecklingen inomfölja ochsektorsansvar att
lokala utvecklingen.regionala och Detdensektor, dvs. äräven

och lokala myndigheterregionalaviktigtemellertid också att engagera
därförLänsstyrelserna börsektorsövergripande uppföljningen.i den

målen nås ifölja hur de nationellaregelbundetuppdragi att uppges
tillredovisa detta SIKA.respektive län och

avseenden.skiljer sig i vissa Detresandeoch kvinnorsMäns
delvis skilda effekter föråtgärder kantrafikpolitiskainnebär mänatt ge

därföruppföljning börsektorsövergripandeoch kvinnor. SIKA:sI man
genomfördadenför jämställdhetenkonsekvensernaanalyseraäven av

direktiv,enligt regeringensjämställdheten,Eftersomtrafikpolitiken.
skadvs. trafikpolitiken,politikområden,allaska ävengenomsyra
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jämställdhetsaspekter också den sektorsövergripandegenomsyra
uppföljningen myndigheternas sektorsvisa uppföljning.samt

Uppföljningen trafikpolitiken syftar bl.a. till analysera deattav om
styrmedel och åtgärder beslutats räcker för nå målen. detOmattsom
visar sig målen inte uppfylls i den takt planerats aktualiserasatt som
frågan vidta ytterligare åtgärder eller målen. Därföratt omprövaattom
behövs snabb återkoppling resultaten till den politiska nivån.en av

få forumFör för dialog mellan tjänstemän och politikeratt ett en
uppföljningen och de korrigeringar styrmedel kan behövaom av som

analyseras föreslår vi fårSIKA politiskt råd. Ettatt ett sammansatt
sådant råd får insyn i SIKA:s verksamhet och det möjligt utbytagör att
information mellan politiker och tjänstemän. Rådet får också möjlighet

påverka vilka frågor relevanta analysera. Som viatt är mest attsom
återkommer till i avsnitt kan12.2 råd vid SIKA också spelaett en
viktig roll vid infrastruktur- och transportplaneringen.

behövs andraDet utvärderingar trafikpolitikenäven deänav
regelbundet återkommande analyser vi har diskuterat hittills. Staten

trafikpolitiken påverka konkurrens- ochävenstyr t.ex. attgenom
samverkansförhållandena inom och godstrafiken ochperson- genom
statliga subventioner till trafik och Dennatransporter. typ av
utvärderingar, vilken effekt avregleringar, trafikhuvudmanna-t.ex.som
reformen har haft, bör beställas regeringenm.m. som nu av som
särskilda uppdrag.

Regeringen bör ha för samordna och koppla ihopett attansvar
resultaten från de regelbundna uppföljningama trafikpolitiken medav
resultaten från de särskilda uppdrag beställs. behövs ocksåDetsom en
samordning med vad sker inom andra politikområden. Vi delarsom
därför den uppfattning riksdagens revisorer fört fram attsom om
förstärka Kommunikationsdepartementets för strategiskaresurser
analyser, uppföljning och kontroll.

Översyn trafikverkens12.1.3 instruktionerav

Regering och riksdag beslutathar övergripande mål för Vägverket,om
Banverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket.

Vägverket ska bl.a. verka för åstadkomma effektivt ochatt ett
miljöanpassat uppfyller högt ställda krav påvägtransportsystem som
trafiksäkerhet med hänsyn till tillgänglighet och regional balans.taget
Banverket ska bl.a. verka för hela järnvägstransportsystemetsatt
effektivitet, tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och
handikappanpassning förbättras. Luftfartsverket ska bl.a. främja ett
säkert, konkurrenskraftigt och miljöanpassat flyg. Sjöfartsverket ska
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i svenska farvatten ochbedrivas åretsjöfart kantillbl.a. runtattse
effektivabetydelse under säkra ochsvenska hamnarsamtliga av

former.
funktion.förhelhetsansvaretharRegeringen transportsystemets

främja effektivtövergripande målhartrafikverken att ettInget somav
kan försvårahelhetligt Dettamiljöanpassatoch transportsystem.

därförVimellan transportslagen.samverkanochsamordning attanser
ochinstruktionertrafikverkensbörregeringen ettöver angese

helaVerksamhetsmål gällerövergripande transportsystemetssom
funktion.

Infrastrukturplaneringen12.2

Åtgärder denfrån samhället ochisoleratkan inteinfrastrukturi ses
och inriktningenBåde behovettrafikpolitiken.övergripande av
samhället ställervilka målberoendestarktåtgärderna är uppsomav

styrmedel,ekonomiskaBesluttrafikpolitiken.för om
fordon ellerutformning, regleringar rörkostnadsansvarets statenssom

påverkarfaktorerexempelandratrafikköp är somav
denna.diskuteras samtidigt Detoch börinfrastrukturplaneringen som

ochinfrastrukturplaneringenmellankopplingdärför finnasbör näraen
ochtrafikpolitiska målendestyrningenochuppföljningen motav

uttrycktkanske bättreellerInfrastrukturplaneringen,principerna.
denhelhetssynbör byggatransportplaneringen, somsamma

vitrafikpolitikenuppföljningtrafikpolitiken. Denövergripande somav
infrastruktur- ochunderlag förviktigtdärfördiskuterat är ettnyss

transportplaneringen.
trafikpolitiken ochsamband mellanfå bättrebl.a.För ettatt

väsentligtförändratsplaneringsprocesseninfrastrukturplaneringen har
för perioden 1998-2007. Förplaneringsomgångenpågåendeinför den

tillsamlat förslagutarbetaförhargångenförsta ettattansvaret
parlamentarisklegatinfrastrukturplaneringeninriktning enav

huvudsakligen utförts inomharanalysarbetetfaktiskakommitté. Det
mellansamordningensamtidigtoch Banverket, väg-Vägverket som

har hafttidigare. SIKAvarit starkarejämvägssektorn ansvaretoch än
och haftsamhällsekonomiska analysernasamordna deför även ettatt

har skett inomSamordningenkvalitet.för analysemas ramenansvar
medtjänstemannagruppför SAMPLAN-gruppen, ärsom en

SjöfartsverketLuftfartsverket, SIKA,Banverket,frånrepresentanter
ochKommunikationsforskningsberedningenVägverket.och

adjungerade tillvaritNaturvårdsverket har gruppen.
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presenterade vårt förslag till inriktning infrastruktur-Vi av
i vårt första delbetänkande SOUplaneringen 1996:26. Där pekade vi

sambandet mellan trafikpolitiken och infrastrukturplaneringenockså på
minska koldioxidutsläppen.redovisade strategi föroch Dessutomatten

försöksverksamhetinnehöll delbetänkadet förslag till med förstärktett
infrastrukturplaneringen.regionalt inflytande över

förslag till inriktning har remissbehandlatsKommitténs och utgjort
regeringens proposition 1996/97:23 Infrastruktur-underlag för

framtida propositionen föreslåsinriktning för I ocksåtransporter. en
för länsbaserad regional transportplanering samtligaform avny

och kommunalaoch med såväl statliga privata aktörer.trafikslag som
falleller i förekommande regionala självstyrelseorganLänsstyrelserna,

Kalmar och Skåne län,för närvarande Gotlands, ansvaret attges
samordna regionala infrastrukturåtgärder i s.k.förankra och en

nationella inriktningen infrastrukturplaneringendenlänsplan så att av
nivå.på regionaluppnås

därefter trafikverken och länsstyrelserna iRegeringen har gett
långsiktiga planer för transportinfrastrukturenuppdrag upprättaatt

m.m.

till framtida infrastruktur- ochFörslag12.2.1

transportplanering

i faserInfrastrukturplaneringen indelas två separatanu -
upprättande långsiktiga planer förinriktningsplanering och av

transportinfrastrukturen.
för strategiskainriktningsplaneringen underlagSyftet med är att ge

medel mellan och järnvägfördelningenval väg samtt.ex. avsom
andra åtgärder.drift/underhåll ochinvesteringar,mellan typer av

utformats utifrån detta, vilket inneburitAnalysmetodema har
gradefterföljande diskussionen i hög har kommitdensvårigheter när

i landet och enskilda projekt.fördelningen medel påfokuseras påatt av
vilka frågor ska besvaras iviktigt ställning tilldärförDet är att ta som

olika skeden och nuvarandeinfrastrukturplaneringens om
behållas.skedesindelning ska

starka skäl för låta infrastruktur- ochdet finnsVi attattanser
med samordnad inriktningsplanering:transportplaneringen börja en

infrastrukturen ochblir möjligt planeraDet transportsystemetatt0
helhetsperspektiv, där åtgärder i olika trafikslag kanutifrån ett

och där olika slags åtgärders förmågaintegreras och samordnas, att
målen kan beaktas.bidra till de trafikpolitiska



Samordning planering, beslut och uppföljning334 SOU 1997:35av

trafikpolitiskaAlternativa scenarier och inriktningar kan analyseras0
till föroch läggas grund politiskt beslut strategiskaett om

avvägningar mellan transportslagen och mellan olika typer av
åtgärder.
Strategiskt viktiga frågor, viktiga kommunikationsstråk,t.ex.0 som

till utlandet och centrala knutpunktervåra iportar
kan analyseras och underlag för politiskatransportsystemet, ge

beslut inför den kommande detaljplaneringen.
blir lättare koppla infrastrukturplaneringenDet till denatt0

regelbundna uppföljningen trafikpolitiken.av
regering får ökadeRiksdag och möjligheter att styra0

infrastrukturens och utveckling detransportsystemets mot
trafikpolitiska målen.

och regionerna får möjlighet utvecklingenLänen detatt styra0 av
regionala nationella och regionala mål.transportsystemet mot

därför uppfattning den framtidavår infrastruktur-Det är ävenatt
och transportplaneringen bör inledas med inriktningsplanering.en

dock kunna förbättras och utvecklas vidare.börDenna
behövs också regional inriktningsplanering, eftersom länenDet en

fått ökat för planeringenoch regionerna har det regionalaansvar av
transportsystemet.

Inriktningsplaneringen

olika principiella utformningarVi har analyserat infrastruktur-tre av
alternativ från de trafikpolitiskaplaneringen. Samtliga utgår målen och
dessa har uppfyllts:utvärderingarna hurav

uppläggning med inriktningsaltemativ byggsSamma som nu som
åtgärdskombinationerfrån alternativa infrastruktur- eller andraupp

inriktningsplaneringen,åtgärder. analyser i finare iGrövre
detaljplaneringen.

samhällsekonomiska analyser projektnivå i inriktnings-Inga
planeringen. Enbart strategiska frågor behandlas dettai skede.

detaljerade analyser enskilda projekt redan från början.Mer av
mellan inriktningsplaneringklar och detaljplanering.Ingen gräns

Vi den framtida inriktningsplaneringen ska byggasattanser upp av
olika åtgärdskombinationer, enligtanalyser dvs. punkt detattav men

ska finnas ökat inslag strategiska analyser och ställningstagandenett av
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jämfört dag. Följande frågeställningarmed i bör kunna utvecklas
vidare:

behövs fortsatt utvecklingDet analysmetodema för fåatten av en
bättre jämförbarhet mellan alla slags åtgärder och projekt.
Säkerheten i de samhällsekonomiska beräkningarna bör förbättras
och metoder för få med andra effekter i dag behöveränatt
utvecklas effekter för och kulturvärden,t.ex. sysselsättning,natur-
markanvändning och regionalekonomi.
Effekter inte kan värderas i samhällsekonomiska börtermersom

systematisktanalyseras på i inriktningsplaneringen.sätt ävenannat
sambandInfrastrukturplaneringens med utvecklingen inom flyget

lyftas fram tydligare.och sjöfarten bör
Vissa strategiska frågor viktiga kommunikationsstråk ochsom
kopplingen till de europeiska nätverken, knutpunkter och
standardfrågor bör kunna analyseras ingående. gäller ocksåDetmer

infonnationsteknikenhur utvecklingen inom påverkar infrastruktur-
planeringen.

utvecklade metoder för beskrivabehövs konsekvensernaDet attmer
for jämställdheten olika inriktningar. angelägetocksåDet är attav

nuvarande planerings- ochutreda analysmetoder ärom
könsneutrala.

vidare den politiska diskussion olikaVi attanser av
förekommit i denna planeringsomgång harinriktningsaltemativ som

mycket värdefull. viktigt med dialog mellan tjänstemänvarit Det är en
hela planeringsarbetet. Då får den politiska nivånoch politiker under
vilka alternativa inriktningar analyseras ochinflytande överett som

särskilt lyftas fram.vilka strategiska frågor börsom
Statskontoret studera hur den framtidaVi har låtit

fbr politisktinfrastrukturplaneringen ska organiseras att garantera ett
inflytande och effektiv planeringsprocess. Statskontoret tvågeren
förslag till hur detta kan ske antingen kommittéatt utserman en ny-

revideringstillfálle eller förstärker råd.vid varje SIKA medatt ettman
vi bör politiskt råd.vi har SIKASom sagt att ettanser gesnyss

hellre utnyttjas förParlamentariska kommittéer bör större översyner av
trañkpolitiken regelbundna revideringar infrastrukturplanema.än av

rådSIKA förstärks politisktmed

politiskt råd vid möjliggör god politisk insyn i denSIKAEtt en
framtida infrastrukturplaneringen. blir forum för informationDet ett
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arbetet och tillfälle till information från politiker tillom ger
bidratjänstemän. kan till de politisktDetta intressantaatt mest

frågeställningarna och alternativen behandlas.
Vid inriktningsplaneringen kan råd spela avgörande roll förett en

vilka inriktningsaltemativ ska studeras. Erfarenheten från densom nu
genomförda planeringsomgången visar de trafikpolitiskaatt
förutsättningarna kan ha betydelse för investeringsplaneringen. Ettstor

kan bidra till alternativråd de studeras relevanta i dettaatt ärsom
avseende. kan också ledning förDet utforma alternativ där olikaattge
mål vägs samman.

vi framfört i avsnitt kanSom 12.1 råd vid SIKA också haett en
uppföljningviktig uppgift vid de trafikpolitiska målen ochav

principerna.
Vi har också SIKA verksstyrelse. Enligtövervägt att ge en

verksförordningen har styrelse övergripande förett prövaatten ansvar
myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelseom

med syftet verksamheten.med Styrelsen ska biträda myndighetens chef
och föreslå denne de åtgärder styrelsen finner motiverade.som
Styrelsen ska vidare besluta årsredovisning, delårsrapport ochom
anslagsframställning. styrelse kommerEn därmed få vidareatt ett

kommer beröra institutets samlade verksamhet.attansvar som
bakgrund vi främst villMot möjlighet till dialogattav ge en en

mellan tjänstemän och politiker vissa frågor i samband medom
infrastruktur- och transportplaneringen och den trafikslagsövergripande
uppföljningen vi råd naturlig lösningäratt änettanser en mer en
styrelse. Vi SIKA, med sådant råd, harävenatt ettanser en
organisation och ställning bör kunna uppfattas oberoende.som som

ska själv för de beslutsunderlagSIKA och förslag utarbetas.svara som
råd bra förenaEtt går också med SIKA:s övriga uppgifter och roll iatt

stort.
Enligt vad vi har erfarit från SIKA kommer SIKA förstärka sinatt

organisation med antal referensgrupper:externa ett

verksgrupp skaEn samordna infrastrukturplaneringen0 som
motsvarar SAMPLAN-gruppen. skaI SIKA, Banverket,gruppen

ÄvenLuftfartsverket, Sjöfartsverket och Vägverket ingå. någon
regional ska ingå.representant

planeringsgruppEn ska kunna rådgivande i frågor0 som vara om
infrastrukturplanering, uppföljning bör haDen representanterm.m.
från Boverket, Naturvårdsverket, Glesbygdsverket,NUTEK, KFB,
Konjunkturinstitutet, Riksantikvarieämbetet, Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Arbetsmarknads-, Miljö- och
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regionalaskaDessutomKommunikationsdepartementen.
ingå.representanter

diskussionsforumfungeraskavetenskapligEn ettsomsomgrupp0
självständigaska kunnaochmetodutveckling göraför som

personliga meriterefterSIKADeltagarnagranskningar. utses av
oberoende ordförande.ledasskaoch enavgruppen

medska medverka i arbetetgodsjrågorförreferensgruppEn som0
bör bestågodsstrategi. Gruppenvidareutvecklaatt aven

näringslivetmyndigheteroffentligasåvälförrepresentanter som
berörda aktörer.andraoch

för fortsattnätverkssamarbeteplanerasDessutom ett
dvs.långsiktigt hållbartutvecklingsarbete transportsystem,ett enom

MaTs-samarbetet.fortsättning
planeringeninflytandetregionalaökadedet överMed tanke på

representerad i SIKA:sregionala nivåndenviktigtdet ärvi attanser
näringslivet ochockså angelägetdetVireferensgrupper. attanser

bådetillvararepresenterade. Förkonsumentintressen är att taandra
jämneftersträvabörkompetenskvinnorsochmäns enman

i referensgruppema.könsfördelning

långsiktiga planerUpprättande av

långsiktigadenangivit hur1996/97:53propositionhar iRegeringen
ocksåharRegeringentill.ska gettinfrastrukturplaneringen
långsiktigautarbetai uppdraglänsstyrelsernaochtrafikverken att

transportinfrastrukturenplaner för m.m.
länsbaserad regionalform förredovisat ingårharviSom en nynyss

samrådmedinflytande ochregionalt övermed ökattransportplanering
harRegeringenregionberedningsgrupper. getti s.k.länsgränsema

planerings-denoch utvärderaföljauppdragiSIKA att nyaupp
förslaginte lämnautvärdering vill visådanavvaktan påI enprocessen.

dock tryckaVi villframtiden.utformas iskadetaljplaneringenhur
planera denförutsättningardetangelägenheten attpå att gesav

utifråntransportinfrastrukturenregionala en
måste ocksåPlaneringentransportslagsövergripande helhetssyn.

samhällsplaneringen.trafik- ochregionaladenmedsamordnas
få jämnareviktigtdetjämställdhetsperspektiv är attFrån ett en

därförmyndigheter börBerördaplaneringsprocessen.könsfördelning i
olikakvinnoandelen iökaföråtgärderredovisai uppdrag attattges

infrastruktur-idominerardagI männenberedningsgmpper m.m.
planeringen.
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Beslutsunderlag

Beslut infrastrukturinvesteringar bör bygga på samhällsekonomiskaom
kalkyler Ävendär projektens och kostnad jämförs.nytta det gällernär
satsningar drift och underhåll, på olika miljö-samt och
traflksäkerhetsåtgärder bör besluten så långt möjligt baseras påsom
samhällsekonomiska kalkyler. dessaFör åtgärder emellertidär
problemen faktiskt beräkna ochatt kostnadnytta förstörre än
investeringar. Kvalitativa bedömningar kommer därför i praktiken att
spela roll.storen

det gällerNär drift och underhåll finns också inslag lägstaav
godtagbara standard vid besluten åtgärder.om

Beslutsunderlaget vid infrastruktur- och transportplaneringen ska
också innefatta kvalitativa analyser och bedömningar bl.a.av
åtgärdernas effekter på miljö och markanvändning påsamt

Ävenregionalekonomi och sysselsättning. andra fördelningseffekter
och beredskapseffekter ska belysas.

Beslutsunderlaget bör utformat sådant detett sätt att ärvara
möjligt överblicka och förstå. Det ska liggaatt till grund för politiska
avvägningar och beslut, det bör också kunna användas för fåmen att

ökad medverkan medborgarna i planeringsprocessen.ett av
Strategiska miljöbedömningar bör ingå ständigt närvarandesom en

del i planeringsprocessen. kan fyllaDen olika funktioner:

checklista vilka effekter behöver belysas0
styrmedel när effekterna belyses kan det visa sig planeringenatt
behöver ändra inriktning
kvitto redovisas med planen för visa effekter och huratt
planeringen har tagit hänsyn till dem

Strategiska miljöbedömningar bör finnas i och för

Inriktningspropositionen som underlag för riksdagens beslut
Trafikverkens samlade investeringsplaner regeringen har nyligen

Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetetgett sådant uppdragett
i pågående planeringsprocess
Trafikverkens sektorsplaner enligt förordning

viktigtDet miljökonsekvensbeskrivningarär att enskilda projektav
i så tidigt skedegörs planeringsprocessenett de kan påverkaattav

besluten. För vissa och jämvägsinvesteringarstörre väg- kan det, enligt
förslaget till miljöbalk, komma krävas miljöprövning enligtattny
miljöbalken. I samband med redovisningen de samladeav



och uppföljning 339planering, beslutSamordningSOU 1997:35 av

vilka projektaviserasektorsplaner börochinvesteringsplanema man
träder iförslagetmiljöbalkenenligt omregeringenbör prövas avsom

kraft.
och lokalregionalnationell,mellansambandetviktigtDet attär

utveckling.hållbar Ettfrämja görasättutvecklas för attplanering att en
redovisarmiljökonsekvensbedömningenstrategiskadendetta är att

samband.sådana
Riksantikvarieämbetet iochNaturvårdsverketharRegeringen gett

strategisksamladförmetoderföreslåuppdrag att en
ska ocksåinfrastrukturplanema. Manmiljökonsekvensbeskrivning av

påverkan påochintrång iinfrastrukturenshurmetoder förföreslå
beskrivas.skakulturmiljönochnatur-

planernasför hurföreslå metoderuppdragifåttharNUTEK att
utvärderaskunnasysselsättning skaregionalekonomi ocheffekter

bedömas.och
ochVägverketBanverket,förredovisasskaUppdragen

kravmotsvarandesåledesställslänsstyrelserna. Det
nationella.deplanernaregionaladeförbeslutsunderlaget som

infrastrukturinvesteringarUppföljning12.2.2 av

infrastrukturinvesteringar måsteuppföljningsystematiskEn av
kostnader.ochprojektensbådebehandla nyttor

Investeringskostnader

förkostnadernaberäknapreciseratskäl svårtnaturliga attDet är merav
Närplaneringsprocessen.skedetidigtiinfrastrukturinvesteringar ett av
detinriktningsplaneringenibehandlas ärgångenförstaprojekt förett

projektetutformningochsträckningvilkenklartheltofta intet.ex.
normaltfortskrider blirplaneringsarbetetVartefterkommer att ges.

säkrare.alltkostnadsberäkningama
kostnads-uppföljning 1994:23RRVRiksrevisionsverketsI av

BanverketochVägverketinvesteringsprojekt vidantalutfallet i ett
faktiskaunderskattade detkalkylemakonstaterades grovtatt
kommitprojektendelvisförklaradesAvvikelsenkostnadsutfallet. attav

ursprungligenvadstandardhögremed änutföras somatt en
fel iSystematiskastigit.kostnadernadelvisplanerades, attav

och inteprojektprioriteringför felriskmedförkostnadskalkyler av
överinvestering.förriskminst en
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För uppföljning investeringskostnadernagöraatt till naturligtav ett
och kontinuerligt inslag i planeringsverksamheten bör Vägverket och
Banverket instruktioner regelmässigt i sinaatt årsredovisningarges
redovisa kostnadsutfallet för projektstörre fullföljts undersom
budgetåret. Eftersom kostnadsberäkningama naturliga skäl föränd-av

vartefter planerna detaljeras måste sådan redovisning innehållaras en
uppgifter från olika stadier beslutsprocessen, med början från deav
beräkningar förelåg projektet förstanär gången förekom isom
inriktningsplaneringen. De omprövningar eventuellt genomförtssom
under planeringsperioden bör redovisas i dettaäven sammanhang.

Syftet med uppföljningen och redovisningen både kontroll ochär
lärande. Kontrollaspekten motiveras erfarenheten visarattav att
projekten ofta fördyras innan de förverkligas. En lika viktig aspekt är

förbättra de framtida kostnadskalkylemaatt fonnaliseraattgenom
vilken uppföljning krävs.som

Effekter

Uppföljningen bör syfta till följa samtliga nyttoeffekteratt upp som
investeringsåtgärdema förväntas upphov till. Följande effekter ärge
viktigast:

restidsvinster för både och järnvägväg
trafiksäkerhetsvinster, främst för väg
miljöeffekter
minskade fordonskostnader för väg
ökade biljettintäkter för järnväg
ökade trafikeringskostnader för persontrafik p. utökad trafikg.a.
minskade trafikeringskostnader för godstransporter på järnväg

För klara följa dessa effekteratt måsteatt följa hurupp man
personresandet och godstransportema utvecklas.

Det viktigast följaär trafikutvecklingen föratt de järnvägs-upp
investeringar genomförts. börDetta utifrångörassom systemsyn,en
där också hänsyn till näteffekter. detMentar också angelägetärman

följa några vägprojekt föratt kontrollerastörre beräkningarnasattupp
rimlighet.

Syftet med systematisk uppföljning trafikutvecklingen delsären av
del i verifierautgöra deatt utförda lönsamhetsberäkningamaatten om

riktiga, delsär del i inlämings-utgöra ochatt utvecklingsprocessen en
syftar till förbättra de modelleratt används. Det därförsom ärsom

också viktigt följa hur väl prognosmodellemaatt förmår beskrivaupp
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effektenbaraintedvs.itrafikutvecklingen stort, av
faktorerövrigainverkaninvesteringsåtgärdema, ävenutan somav

utvecklingen.påverkar
trafikslagsöver-börtrañkutvecklingen görasUppföljningen av

mellanöverflyttningaranalyseraböreftersomgripande ävenman
förutformauppdragidärför ettbör attSIKAtrafikslagen. programges

fortlöpande följaföljasska attprojekt samtvilka uppupp,som
Uppföljningentrafikverken.biståndmed aktivtresandeutvecklingen av

deuppföljningenregelbundnadendel iredovisasbör avsom en
12.1.avsnittmålen setrafikpolitiska

behövsjärnvägenresandeutvecklingenföljakunnaFör att
kapiteli 9Vi harjämvägsoperatörer.andraochfrånresandestatistik SJ

statistik.sådanlämnaskyldighetfårtrafikföretagen attföreslagit att
upphovjämvägsprojektellervisst väg-restidsvinster ettDe gersom

framför alltefterhand krävs attberäkna. Ienklaförhållandevistill attär
mängdemadekontrolleraför antagnatrafikvolymema attstäms omav

förmätningarsärskilda attnågraknappastkrävsövrigtkorrekta. Iär
efterhand.iberäknaskanrestidsvinstemaaspektdennafölja utanupp

Mångasäkerhet.medberäknasvårarafiksäkerhetsvinsterna är attT
tiden,förändrastrafiksäkerheten över t.ex.påverkarfaktorerolika som
säkerhets-ochkrocksäkerhetfordonensbilbälten,användningen av

förstrategiredovisarVitrafiknykterheten, etc.utrustning, en
infrastrukturen.åtgärder ibl.a.innehållerkapitel Den15.inollvisionen

ochföljsfortlöpandeförändringardessaviktigt uppDet attär
utvärderas.

negativaochpositivabådemedförakanInfrastrukturåtgärder
bl.a.ochföljs motdessa stämsviktigtDetmiljöeffekter. attär avupp
införutarbetatsmiljökonsekvensbeskrivningari deinnehållet som

infrastrukturinvesteringama.
berorväginvesteringar,följdÄndrade fordonskostnader, avsom en

fordonen,slitageförändrat samtpåförändras,våglängdenhurav
efterhand.iberäknaskanfaktortrafikvolymema. Denna

trañkmängdemapåverkasjärnvägstrafikenfrånBiljettintäkterna av
Uppföljningentaxenivån.genomsnittligaden avoch av

denföljaFörberörtredan atthar vitrafikmängdema uppovan.
fördelningenhurinformationkrävstaxenivångenomsnittliga om

fråninformation operatörernaförutsätterDettabiljettyperolika ut.ser
trafikhuvudmännen.ochSJfrämst

efterfråganökadkraftigtallmänhetivisarJämvägskalkylema en
Trafikerings-trañkeringsökning.sammanhängandedärmedoch en

kalkylerna. Detförbetydelse ärhardeosäkra,antagandena storär men
förverkligadesfaktiskttågtrafikvilkenföljaviktigtdärför att somupp

denna.förkostnadernaoch
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tidigareI planeringsomgångar har för godstransporternanyttorna
haft förhållandevis liten betydelse för resultatet. denI genomfördanu
inriktningsplaneringen och den därpå följande fördjupade
investeringsplaneringen spelar för godstransportemanyttan en
betydande roll i jämvägskalkylerna. Nära hälften av
jämvägsinvesteringamas beräknas komma frånnytta vinster för
godstransportörema, vilka sedan förväntas föras vidare till transport-
köparna. Det ytterligt svårtär följa detta.att Prisernaupp
godstransporter inte tillgängligaär och prisnivån förändras långav en
rad olika faktorer vid sidan de genomförda åtgärderna.av
Statskontorets utvärdering Järnvägens konkurrenskraft, 1996:13
visar exempelvis det genomsnittliga prisetatt för godstransporter på
järnväg har sjunkit realt med 40 % under femtonårsperioden från 1980.

Samlad utvärdering lönsamhetskalkylerav

En avsikt med följa de olika effekternaatt infrastrukturåtgärderupp av
är samladgöra uppföljningatt lönsamheten hosen av
investeringsprojekten möjlig. Uppföljningen de olika effekterna börav
ske hos respektive trafikverk. På sättsamma som
infrastrukturplaneringen genomförs samordnat bör dock den samlade
samhällsekonomiska lönsamheten följas samordnat. SIKA börupp
därför i uppdrag föratt sådan uppföljningges attansvara en
genomförs. Berörda myndigheter bör i uppdrag medverka.attges

dagI knappast någongörs samlad systematisk uppföljning. Det
förhållandet följamotsatta alla infrastrukturåtgärdersatt upp——

lönsamhet inte försvarbartär resurssynpunkt. Man kan bara följaur-
urval projekt. l SIKA:s uppdragett bör ligga i samarbeteupp av att

med övriga berörda formulera plan för hur uppföljningen ska gå till.en
Regeringen har inför upprättandet långsiktiga planer för periodenav

1998-2007 RRV i uppdraggett kontinuerligt följaatt
planeringsarbetet för studera användningenatt de samhälls-av
ekonomiska kalkylerna och framtagandet underlagsmaterialövrigtav

ligger till grund för de nationella och regionala planerna.som RRV
ska till regeringen redovisa bedömning kvaliteten på underlags-en av
materialet för vilka åtgärdsgruppersamt eventuella bristerange

föreligger och osäkerhetenvari består". SIKA bör därför samråda med
RRV metoderna för följa hur resultatetatt deom upp av
samhällsekonomiska kalkylerna överensstämmer med den verkliga
utvecklingen.
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länsplanemaUppföljning12.2.3 av

Vägverket1996/97:53infrastrukturpropositionregeringens attI anges
fastställdagenomförandet deredovisaårligen skaBanverketoch av

åtgärder,genomfördaomfattaredovisningen skaochlänsplanema att
miljöpolitiska mål,ochtrafik-uppfyllnadeffekter,uppnådda av

Regeringenanslagsförbrukning. ävenoch attkostnadernedlagda avser
regionalafölja detkontinuerligtuppdragiSIKA attge

hurutvärderingår 1999ochplaneringsarbetet presenterasenast aven
riksdagens krav.ochregeringensharden motsvaratprocessennya

del iaktivlänsstyrelsernaangelägetdet tarVi attanser
transportplanema. Iochinfrastruktur-regionaladeuppföljningen av

föreslogsbetänkandetrafikutredningens attochlänstyrelse-
samlaförsamordningsansvarskulle storattlänsstyrelserna ettta en

myndigheterintresseorganisationer,näringsliv,olika aktörermängd
fåviktigtDetplaneringsprocessen.regionala är attdenim.m. en

samhällsplaneringen itrafik- ochlokalaochregionalatill denkoppling
övrigt.

underhållochdriftUppföljning12.2.4 av

kalkylersamhällsekonomiskaidaggenomförsunderhålldrift ochFör
genomföraönskvärti sigutsträckning. Detbegränsad attärienbart
det iEftersomframtiden.kalkyler i storsådanasystematiskamer

kalkyleradedeföljaintekalkyler kanutsträckning saknas omuppman
genomföramöjligtdäremotuppfyllts. Det attlönsamhetema är en mer

ochtillgänglighetdäruppföljningövergripande systemets
sådanutsträckningvissbeskrivs. I görslöpandefunktionsnivå

dock angelägetVägverket.och DetBanverket äri daguppföljning av
för detta.metodernavidareutvecklaatt

miljöbedömningStrategisk12.3

mellansamordninghurfråganviktigamiljöstrategiskt ärDen
integreradkaninfrastrukturplaneringenoch görastrafikslagen som en

kommunikationspolitiken.utformningendel avav
skatrafikslagövergripandevaritutgångspunkt harEn att synen

samordningEnplaneringenprägla transportsystemet. avav
tillkunnaväsentlig förtrafikslagalla taför attplaneringen är vara

Därigenombefintligai detolika ställentransportkapacitet systemet.
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kan behovet infrastruktur och åtföljande markkonsumtionav ny
minimeras.

En viktig fråga förhållandetrör mellan fysiskaannan
och inforrnationstekniken.transportsystem Forskare har pekat på att

informationstekniken, distansarbete, kan minskat.ex. resandet,genom
den också kan medföra ökat fritidsresande.att Vi detmen ser som

angeläget kunskapen informationsteknikatt och fysiska transporterom
ökar och informationsteknikens utvecklingatt integreras viktigsom en
del i trafikpolitiken.

Ambitionen med inriktningvår planeringen har varit knytaattav
kedjan mål, principer för styrningen målen ochsamman mot

uppföljningen målen. I MaTs- samarbetet föreslogs modell förav en
hur detta kan gå till.

Modellen bygger på i förstaatt ett preliminärasätterstegman upp
mål. Därefter utarbetas åtgärdsstrategier berörda aktörer medav
avseende kostnadseffektivitet och måluppfyllelse. Nästa steg är att
följa målen och föra kunskap. kanMan det cirkel.upp ny se som en
Varje i cirkeln möjlighet och eventuelltstämmaattvarv ger en ny av
revidera målen med hjälp erfarenheter och kunskap.av vunna ny

Trafikens omfattning vid givet tillfälle funktionett är såvälen av
samhällsutvecklingen hur de styrmedel används inom trafik-som som
och miljöpolitiken har slagit igenom i samhället. Det viktigtär att
infrastrukturplaneringen väl integrerad iär trafikpolitiken.
Uppföljningen de trafikpolitiska målen viktigt underlagär förettav
planeringen. Miljöeffekter intrång har intetransportsystemensav
beaktats på andra effekter.sätt Detta medförexternasamma som en
risk för överinvesteringar kan få negativa effekter ochnatur-som
kulturvärden. Det därför viktigt beskrivningarär faktoreratt av som
inte täcks i ekonomiska analyser jämställs med dessa analyser i
beslutsunderlaget.

Våra förslag till samordning planering, beslut och uppföljning ärav
på planeringsprocessvägenett steg kan bidra tillmot hållbaren som en

utveckling. Fortfarande finns dock flera samordningsproblem kvar att
lösa. gällerDet såväl samordningen mellan transportslagen och mellan

och markanvändningtransporter mellan ochIT fysiskasom
transporter.
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Europasamarbetet13

Möjligheterna nå de trafikpolitiska målen beror i hög grad vadpåatt
omvärld.sker i vår För utveckla långsiktigt hållbartatt ettsom

omfattandekrävs internationellt samarbete. Vitransportsystem ett
aktivt delta i detta samarbete och påverka denmåste gemensamma

europeiska transportpolitiken. lyckas behöver vi utvecklaFör att en
strategi för vårt Europaarbete inom detta område.

strateginska leda13.1 Vart

Grundläggande för arbetet inom främja ekonomiskEU och socialär att
utveckling i vår del världen. utveckling måste långsiktigtDennaav var

miljömässigt. Sveriges medlemskaphållbar i har inteEUäven
tillkommit enbart for tillgodose nationella intressen förävenatt utan

ska kunna delta i arbete.landet EU:satt gemensamma
Sveriges EU-strategi bör på försöka klargöra vilka frågorut att

bäst med handlingsfrihet möjligt för Sverige ochlöses så storsom som
harmonisering.vilka frågor löses bäst genomsom

föreslagit målen för trafikpolitikenkapitel har vi skaI 3 att attvara
medborgarna och näringslivet i alla delar landet god,erbjuda av en

miljövänlig och säker kommunikationsteknik och transportförsörjnng
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar. målDettaärsom

har preciserats i fem delmål.ett
Sverige bör också inom bidra till utvecklingen långsiktigtEU ettav

hållbart i hela Vad krävs för dettaEuropa. nåtransportsystem attsom
självklart. mål beslutats riksdagen ellerinte helt Deär som av som

bra förtagits fram i MaTs-arbetet utgångspunkt svensk EU-är en en
strategi för nå målet miljöanpassat europeisktatt ett transportsystem.
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Centrala frågor13.2

grundläggande idé bakom EUsamarbetetEn de fyra frihetema: friär
förrörlighet människor, tjänster och kapital. och medIvaror,

genomförandet den inre marknaden ska i fall flertalet hindervartav - -
dessa fyra friheter försvunnit.ha Principen fri rörlighet förmot om

kan medföra i och för sig lovvärda åtgärder påatt t.ex.varor
miljöområdet otillåtna handelshinder. Motsvarande gäller deanses som
övriga frihetema.

Välfärd, sysselsättning och konkurrenskraftigt näringslivett

bör för ökadSverige verka harmonisering bestämmelseren av som
förförutsättningarna använda ekonomiska styrmedel förattanger

transporter.
likvärdiga konkurrensvillkorFrågan för den svenskaom

transportnäringen jämfört med motsvarande näringar i övriga
medlemsländer viktig. betydelsefullFrågan för internationellaär är

förlängningenoch i för svensk industri. fårDenäventransporter större
betydelse för inhemska i takt medäven transporter att

blir friare.transportmarknaden inom Likvärdiga konkurrensvillkorEU
enbart svenskainnebär inte bör ha motsvarandetransportöreratt

konkurrensförutsättningar utländska vidtransportörersom
internationella svenska och utländskaäventransporter utan att

i Sverige bör behandlas likvärdigt.transporter
likvärdiga konkurrensvillkor fårFrågan betydelse detnär t.ex.om

gäller ekonomiska styrmedel. Frågan komplicerad, eftersom detär
finns antal andra faktorer, lönekostnaderna, harett t.ex. storsom
betydelse. ökad harmonisering bestämmelsernaEn ekonomiskaav om
styrmedel kan likvärdiga förutsättningar konkurrera medattge mer

från andra medlemsländer. kan samtidigtDet medföratransportörer att
Sverige inte har möjlighet välja de styrmedel viatt mestsom anser
ändamålsenliga. litet landFör Sverige det troligtvis bäst iärett attsom
längden verka för ökad harmonisering bestämmelseren av som anger
förutsättningarna för använda olika ekonomiska styrmedel. Detatt
innebär inte nivåerna på olika skatter och avgifter behöveratt t.ex. vara
lika höga inom hela EU. Genom ökad harmonisering fåren
bestämmelserna genomslagskraft och för eventuellastörre utrymmet
konkurrenssnedvridande nationella lösningar minskar.
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ranseuropeiskaT transportnätverk TEN

Sverige bör verka för fortsatt utbyggnad TEN och för ävenatten av
viktiga projekt utanför Sveriges får del de bidrag kangränser av som
komma ifråga.

Utvecklingen nätverket viktig för svenskt vidkommande,är inteav
minst för frågan hur trängselproblemen kontinenten ska kunnaom
lösas. gäller förDet utvecklingenäven mellan ochEUtransporternaav

Östersjönde länder inte medlemmar. Ett intressantrunt är annatsom
inslag i diskussionen kring iTEN de prioriterade åtgärdernaär iatt
riktlinjerna ingår binda randområden med gemenskapensatt samman
centrala delar. exempelEtt på sådan åtgärd Fehmam-ären
Bältförbindelsen. Vilka konsekvenser det transeuropeiska
transportnätverket får för Sverige svårt förutsäga. Generellt kanär att
naturligtvis utvecklat TEN blir ochsägas bättreatt mer
transportmöjlighetema blir desto bättre det för såär ett
transportberoende land Sverige. gällerDet inte minst desom
investeringar kontinenten. Utvecklingengörs ochTENsom av
utbyggnadstakten bestäms emellertid medlemsländemasav egna
ekonomiska resurser.

rängselproblemenT på kontinenten

Sverige bör stödja åtgärder för komma tillrätta med trängselproblematt
kontinentens Sverige bör stödja initiativ för kommavägnät. även att

tillrätta med motsvarande problem inom flyget och järnvägssektorn.
Sveriges behov internationella kommer medtransporter störstaav

sannolikhet öka. ingaOm åtgärder vidtas kommer redan existerandeatt
trängselproblem öka och sprida sig. Frågan har betydelse föratt stor
den svenska industrin och transportnäringen, inte minst grund detav
redan långa avståndet till kontinenten. En åtgärd aktuelltyp ärav som

vägavgifter. Andra åtgärder kan infrastrukturinvesteringar,är vara
för information och trañkstyrning kan bliDet aktuelltsystem m.m.

med stöd till sådana projekt inom för TEN.ramen
Trängselproblemen uppstår inte bara vid ivägtransporter ävenutan

luftrummet vid flygtransporter. Kapacitetsproblemen på jämvägssidan
motsvarande problem.är ett

Harmonisering tekniska standarderav

Sverige bör verka för fortsatt harmonisering tekniska standarder påav
transportområdet.
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tekniska standarderharmoniseringFrågan är ett stortavom
olikagäller bl.a. frågorjämvägssektorn. Detproblem inom om

utformningenochstorlek påelsystem, vagnamasavvagnar
standarderharmonisering sådanakopplingsanordningar. Frågan om av

järnvägsföretag ska kunnanationellaolikaförlösasmåste att
ocksådet landets Detutanförkonkurrera ärgränser. enegna

med andraska kunna konkurrerasiktför järnvägenförutsättning att
problem måstegodstransporter.det gäller Dessafrämsttrafikslag när

VitbokenKommissionen har igemenskapsnivå.lösas om
området.initiativ påden kommerjärnvägstrajiken aviserat att taatt

ökadbehovdet finnsjämvägssektominominte enbartDet ettär av
gällertid detunder längrepågåttsådan har närharmonisering. En även

Även harmoniseringfortsattbehovdär finnsvägfordon. ett avt.ex. av
vikter.ochmåttbestämmelser t.ex.om

Järnvägspolitiken

internationellaavregleramedarbetet inom EUbör stödjaSverige att
led imed järnväg. Somnationella godstransportersiktoch på ettäven

förutsättningar förförbättradeverka förSverigebörarbetetdet
Bland sådanajärnvägsföretag.nationellamellankonkurrensneutralitet

och striktarebanavgifterbestämmelserinitiativ är enomgemensamma
Sverige bör drivajärnvägsföretag.tillstatsstödi frågapolicy om
Sverige börbanavgifter.eurovinjettsystem för ävenfrågan ettom

påför godstransportertransportkorridorergenomförandestödja ett av
freeways.s.k.järnväg,

analyserat denjämvägstrafikenvitbokeniKommissionen har om
vitbokendras islutsatsproblem. Enjämvägstrafikenseuropeiska som

ochkunna överlevaföromstrukturerasmåstejämvägssektom attär att
skett iomstruktureringtrafikslag. Denmed andrakonkurrera som

framstårföreslås i vitboken. SJåtgärderdelinje medSverige iär som
utanförjärnvägsföretagandramedkonkurrerakunnaväl rustat attsom

Sverige.
likvärdigaskeska kunnakonkurrensförförutsättningEn att

direktivenligtgenomförasskaåtgärderdevillkor är att som
ocksåjärnvägargemenskapensutvecklingen91/440/EEG avom

framdetåtgärdsådangenomförs. En är att tas gemensamma
rimligbanupplåtelser,avgifter förbestämmelser ensom gerom

nationellakonkurrera medjärnvägsföretagför utländskamöjlighet att
järnvägsföretag.

Tyskland, där detydligt ibanavgiftermedProblemet är mest
liggerjärnvägsföretagutländskafrånbanavgifter uttar enman
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mycket hög nivå. SJ arbetar med modell för banavgifter byggeren som
tankar det s.k. eurovinjettsystemet for vägfordon.tungasamma som

sådan modell skulleEn kunna ligga till grund för framtidaett system
för debitering banavgifter.av

tankar transportkorridorerDe för godstrafik förs fram iom som
vitboken jämvägstrañken intressanta. EU:sär transportministrarom
har också uttalat sitt stöd for dessa tankegångar. Korridorer för
godstransporter med järnväg kan få mycket betydelse for landstor ett

så beroende långvägaär Sverige Dettransporter är. ärsom av som
därför viktigt arbeta med sådana korridorer kommer igångatt snarast,

det inledningsvis endast skulle bli frågaäven delsträckor.om om

Ökad på kombineradesatsning transporter

Sverige bör verka för frågan kombinerade får ökadatt transporterom
prioritet i EU-arbetet.

Frågan dessa till diskussion med jämnaärtransporterom uppe
mellanrum det händer särskilt mycket konkret.utan En positivatt
omständighet riktlinjerna för TEN möjligheterär till stödatt tillger
projekt kombineraderör transporter.som

Forskning, utveckling och demonstration

Sverige bör ha aktiv och pådrivande roll inom bl.a. deten
EU-arbetet. Inför planeringen EU:s femtegemensamma av

bör Sveriges insatser koncentreras till strategiskramprogram
kommunikationsforskning och till sådana FoU-områden kräversom
harmonisering, bl.a. fordonsteknik och drivmedel, jämvägsteknik och
transportinformatik.

God miljö

Skatter och avgifter

Sverige bör verka för

ökad harmonisering regler bilavgifter och vägskatter med0 en av om
möjligheter till differentiering efter fordonens miljöegenskapert.ex.
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standardiserat för elektroniskdet införs debiteringsystematt ett0 av
vägavgifter

miniminivåer på drivmedelsbeskattningenhöjning EU:saven
blir möjligt differentierade skattesatserdet underlättaattatt genom

biobaserade drivmedelstorskalig introduktion aven

det gäller skatter och avgifterTvå områden särskiltnär är av
transportsektorn. fråganintresse för Det vägavgifter ochärena om

finnsfordonsrelaterade skatter. bestämmelserDet gemensamma om
bl.a. vägavgifter och fordonsskatter för vägfordon mednivåer en

bestämmelser under omarbetning.vikt överstiger 12 Dessa ärton.som
vägtrafikfordonMotsvarande regler för övriga saknas. Bestämmelser

harmonisering regler vägavgifter medmedför ökad av omsom en
möjligheter till differentiering efter fordonensutvidgade t.ex.

leda tillmiljöegenskaper skulle på sikt kunna fordon. Enrenare annan
fördiskuteras standarder elektronisk debiteringfråga är avsom

skulle bidra tillvägavgifter. sådant ökad möjlighetEtt system atten
utvecklastrafiken. också viktigt det standard, såDet är att attstyra en

inom helasker på likartat EU.debiteringen sättett
de s.k. mineraloljedirektiven, bl.a.andra områdetDet är styrsom

drivmedel. diskussionmedlemsländernas beskattning pågårDetav en
drivmedelsbeskattningen,miniminivåema påhöjning är ettsomavom

frågaekonomiskt styrmedel. diskuterasviktigt En ärannan som
biobaseradeha lägre eller inga skatter allsmöjligheterna att

försvårar storskalig introduktionMineraloljedirektivendrivmedel. en
differentierade skattesatser.biobaserade drivmedel med hjälp Enavav

förutsättning fördessa direktiv den strategi viförändring är attav en
biobaserade drivmedel ska lyckas.föreslagit för introduktion av

bränslenfordon ochBestämmelser om

verka för fortsatt skärpning EG:s bestämmelserSverige bör av omen
hållbarhetskontroll tillverkaransvarbränslen ochfordon och samt om

bör också verka för EG:s utsläppskravför fordon. Sverige ävenatt
alternativa drivmedel.omfattar

från motorfordon förBestämmelserna utsläpp ger ramarnaom
gäller tekniska användandetavgaslagstiftningen både det krav ochnär

Bestämmelserna har successivt skärpts ochekonomiska styrmedel.av
för Motsvarande gällerskärpas ytterligarekommer steg steg.att

tillverkaransvar för fordon. kontinuerlig skärpningkontroll och Enav
också. fortsatt skärpning dessabränslekraven sker En avav

medföra förbättringar, inte minst detbestämmelser kommer näratt
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gäller försurande nedfall i Sverige i utsträckning härrör frånstorsom
kontinenten.

introduktionEn biobaserade drivmedel kräver i allmänhet någonav
form anpassning fordonen så inte körbarheten försämrasatt ochav av
utsläppen vissa skadliga ökar.ämnen Det därför viktigtärav ävenatt
bränsleflexibla fordon och andra fordon gjorda för alternativaärsom
drivmedel omfattas gällande bilavgaskrav och kraven omfattarattav
drift med samtliga bränslen fordonen avsedda för.är En utvidgning av
räckvidden EG:s bilavgaskrav till omfatta fordonatt ävenav ärsom
gjorda för alternativa drivmedel får däremot inte medföra en
försämring möjligheten underlätta introduktion demattav en av genom
olika ekonomiska incitament.

Koldioxidstrategi

Sverige bör verka för inom fortsätterEU drivaatt fråganattman om
utsläpp fossilt koldioxid från trafiken och det införsattav annars
tvingande bestämmelser utsläpp från nytillverkade fordon.om

Det pågår diskussioner mellan EG-kommissionen och den
europeiska bilindustrin bl.a. avtal frivilliga åtgärder frånom om
industrins sida för sänka koldioxidutsläppen frånatt bilar. Sverigenya
har anslutit sig till linjen i första hand försöka nåatt avtal medett
bilindustrin. Visar sig sådana åtgärder otillräckliga kan detvara
komma krävas tvingande bestämmelser utsläppsnivåeratt frånom
nytillverkade fordon.

Miljöklassning

Sverige bör driva frågan utvidgade möjligheter ekonomiskaattom ge
incitament för underlätta introduktion fordonatt klararav som
beslutade framtida krav längre gående teknik.ävenmen av

finnsInom EU olika kravnivåer det gäller utsläpp frånnär
motorfordon. Någon direkt motsvarighet till det svenska
miljöklassningssystemet finns emellertid inte. Bestämmelserna i EG:s
avgasdirektiv möjlighet i viss utsträckning ekonomiskaattger ge
incitament för underlätta introduktion beslutadeatt inteännuav men
obligatoriska kravnivåer fordon.på Det möjligt införaär ytterligareatt
nivåer däremot inte tillåtet incitament för underlättaatt attmen ge
introduktionen dem.av
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och luftfartensjofartenutsläpp fiénochBränslen

bilaterala avtal fårochinom EUverka forSverige bör att genomman
sjöfartsavgifter.miljörelateradebestämmelser omgemensamma

användautvidgade möjligheterförgenerellt verkaSverige bör att
bör ocksåsjöfarten. Sverigeflyget ochstyrmedel inomekonomiska

Östersjöländer inför krav hamnarpåövrigaförverka att utanatt
avfall från fartyg.ocholjerestersärskild avgift annatemottar

verksamheter ochinternationellaluftfartenSjöfarten och är mer
International OrganisationMaritimeinom FN-organensamarbetet

harAuthority ICAOInternational Civil AviationIMO merresp.
innebärsamarbetet inomprägel EU. Detmellanstatligtraditionell än

Existerandebeslut.fattasvårtkandet attatt gemensammavara
i förlägga hinderöverenskommelser kan ocksåinternationella vägen

bestämmelserGemensammabestämmelser inom EU.gemensamma
skulle bliinom EUbetydelse forfåskulleinom EU transporter men

och från EU.tillverkningslösatämligen transporter
de utsläppdel inte minstför svenskaktuellFrågeställningen är genom

Östersjön. fåtal hamnarEndasttrafikerarfartygsker från ettsomsom
Östersjön sjöfarten.avfall frånoljespill och annatemottarrunt

beskattningförhindrar ocksåöverenskommelserInternationella av
s.k.framgår devilket ocksåsjöfarten,ochflygetbränsle inom av

mineraloljedirektiven.
Även internationellatillräckligt långtgåendenådet svårtär attom

detbränslen gårkvaliteten påochutsläppöverenskommelser omom
flygplanfartyg ochbränslen,styra motatt genomrenare

överflygningsavgifter. Visjöfarts- ochavgifter,differentierade t.ex.
verka för EUbörSverige att antaratt gemensammaanser

bilateralaingåsalternativt detavgifter,sådanabestämmelser attom
ländernai första handverka förbör runtavtal. Sverige även att

Östersjön avtalhamnavgifter. Sådanamiljörelateradeavtalingår om
samtligafarledsavgifter, inkluderagällerhand detförstabör, i när

Östersjön.länder runt

Ökad vid infrastrukturinvesteringarmiljöhänsyn

bestämmelsernavidareutvecklingförbör verkaSverige omaven
bestämmelsernainnefattarvilketför TEN,miljöskydd i riktlinjerna om

miljökonsekvenbeskrivningar.användning av
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Miljöaspektema har kommit i arbetet med harTEN. Detta
till uttryck i de särskilda bestämmelser skydd miljönkommit om av

i riktlinjerna, något Sverige har bidragit till.tagits Ensom
bestämmelser skydd för miljön skulle innebäraförstärkning dess omav

i riktning miljöanpassat europeisktytterligare steg mot ettett
transportsystem.

framför allt miljöområdetsamordning E U påBättre inom

vid genomförandetverka för bättre samordningSverige bör ettav
europeiskt Sverige bör lansera detmiljöanpassat transportsystem.

driva motsvarande samarbeMaTs-samarbetet ochsvenska att ett
europeisk nivå.genomförs på

framför allt mellan olikasamordning inom EU,Frågan om
och miljödirektoraten, viktig.generaldirektorat Deärtransport-som

för den pågåendefrågorna behandlas inominstitutionellarent ramen
ansträngningar förvilket inte bör hindra svenskaregeringskonferensen,

området.förbättringar på
bra exempelMaTs-projektetsvenskaDet är ett ett

Sverige bör därför lanserasektorsövergripande samarbete. MaTs-
europeisk nivå.samarbetet på

Säker trafik

Säkerhetsklassning

införs bestämmelser förverka för detSverige bör att gemensamma
ekonomiska incitamentmedlemsländernas möjligheter att genom

trafiksäkra bilar.till inköpstimulera av mer
säkerhetsklassa fordon.finns inget för EttEUInom attsystem

trañksäkra fordon skulle itill inköpför incitamentattsystem av merge
genomföras nationellt. sådant skakunna Föroch för sig att ett system

viss extrautrustning blir billiggenomslagskraft och leda tillfå att t.ex.
det genomförs i så skalaför konsumenten krävsoch tillgänglig att stor

sin initiativ gemenskapsnivå.förutsätter i påmöjligt. Det tursom
stimulera inköp trañksäkrare bilar kommer ocksåMöjligheten att av

få betydelsebl.a. tvingande bestämmelser, itillsammans medatt,
förverkliga nollvisionen.arbetet med att

l2—l70343
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Åtgärder för nollvisionennåatt

Sverige bör verka för bestämmelser med omfattande tekniska kravatt
införs trafiksäkerhetsskäl.av

förverkligande nollvisionen kommerEtt bl.a. kräva bådeattav
ekonomiska styrmedel och obligatoriska krav på fordon. Som förstaett

i EU-strategi det viktigt möjligheten användaärsteg att atten
erforderliga ekonomiska styrmedel för stödja köpatt t.ex. av mer
trafrksäkra bilar till buds, vilketstår vi har utvecklat under avsnittet om
säkerhetsklassning. andra införandetEtt omfattandeärsteg av mer

fordon, vilkettekniska krav på förutsätter bestämmelser
gemenskapsnivå. takt det kan bli fråga införaDen dessaattom
bestämmelser beror hurbl.a. på snabbt tekniken utvecklas.

Tillgängligt transportsystem

Sverige bör verka för de bestämmelserna bl.a.att gemensamma om
planering och upphandling kollektivtrafik förenklas och frågorattav

kollektivtrafik i så utsträckning möjligt förblirrör storsom som
angelägenheter.nationella

god tillgänglighetFrågan för medborgarna tillom en
i första hand nationell fråga. nuvarandeEG:särtransportsystemet en

regelverk området omfattande.på viktigt närhetsprincipenDetär är att
subsidiaritetsprincipen tillämpas dettaså regelverk inte bliratt ännu

omfattande.mer

Positiv regional utveckling

utveckling inompositiv regional Sverige i första handEn är en
nationell fråga. Generellt kan goda kommunikationer främjarsägas att
regional utveckling. Sverige bör därför använda sig de möjligheterav

föra fram regionala aspekter i så utsträckningävenatt storsom ges
möjligt i arbetet med SverigeTEN. bör också använda sigt.ex.som av

de möjligheter till infrastruktursatsningar finns inom försom ramen
strukturfonder.EG:s

Östersjöfrågorna

Sverige bör verka för fortsatt integration transportområdet deav
Ostersjöländer inte medlemmar i ochEU verka förär attsom
miljöfrågoma får fortsatt hög prioritet.



EuropasamarbetetSOU 1997:35 355

ÖstersjönUtvecklingen till och från de ländertransporterna runtav
viktiga och kommerinte medlemmar i bliEU är ännuär att mersom

svenska handelsutbytetbetydelsefulla det med dessa ländermer
klar miljödimension iutvecklas. finns också detta, inte minstDet en

fordon och fartyg från dessa länder ochmed tanke på standarden på
det bränsle används. Frågan viktigkvaliteten på är oavsett omsom

småningom blir medlemmar i eller inte. bedrivsdessa länder så EU Det
Östersjöregionen,frågor både inomintensivt arbete med rörett som

form regionalt samarbete, ochför och i HELCOMEU t.ex.avramen
Även Östersjö-Europarådet deltar i arbetet medBarentssamarbetet.

frågor.
kontinenten alternativaTrängselproblemen på gör att

Polen kan bli aktuella. kan blitransportkorridorer Dett.ex.genom
för Sverige bör stödja denolika projekt inom TEN.fråga ramenom

verka för strategiska miljöbedömningarinitiativ och att t.ex.typen av
tidigt stadium möjligt.genomförs på såett som

Tidsperspektivet

i första handUtgångspunkten för vårt arbete åren 1998-2007, ävenär
formulerade längre sikt. det gällermiljömål på EU-antal Närärettom
tidpunkten för Sveriges ordförandeskap ikan emellertid EUfrågoma

ordförandeland första halvan årSverige kommerspela in. att vara av
tillhöra den s.k. trojkan med början månaderoch kommer2001 att sex

månader efter ordförandeskapet.ordförandeskapet och slutföre sex
har föra de frågorhar ordförandeskapetlandDet rätten att uppsom

sådan period alltså möjlighetendagordningen.önskar på En german
kommer till behandling och inteönskvärda frågortillatt att uppse

olika initiativminst tas.att
koncentrerad till frågor kanprioritering vi föreslår inteDen är som

under ordförandeskapsperioden. Vissaaktuella föra frambli att av
förhoppningsvis redan lösta i början år medanfrågorna 2001är av

behöver förberedas för kunna lösas. Viandra frågor kanske attmer
följande prioritering:föreslår

förutsätter utvidgade möjligheter vidta åtgärder påFrågor attsom
nationell nivå

storskalig introduktion biobaseradeunderlättaMöjligheten att en av0
differentierade Skattesatser. förutsätterdrivmedel med hjälp Detav

mineraloljedirektiven.de s.k.förändringar av
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styrmedel för introduceratill ekonomiskaUtvidgade möjligheter att0
förutsättervägtrafikfordon, vilketteknik hossäkrarerenare resp.

trafiksäkerhetsklassning.till miljö- ochutvidgade möjligheter

förutsätter ökad harmoniseringFrågor som

vägavgifter omfattar allbestämmelserHannoniserade somom0
vägtrafik inom EU.

sjöfartssavgiftermiljöbaseradebestämmelserHarmoniserade om0
Östersjön.framför allt ländernaavtal medbilateralaalternativt runt

inomekonomiska styrmedelanvändamöjligheterUtvidgade att0
och sjöfarten.flyget

inklusive aktivttekniska standarder,harmoniseringFortsatt ettav0
utveckling och demonstration.forskning,deltagande i

nationellakonkurrensneutralitet mellanmöjligheter tillFörbättrade0
jämvägsföretag.

för godstransporter med järnvägkorridorerInförandet genomav0
Europa.

Övrigt

Österjöländertransportområdet deintegrationFortsatt somav0
förhög prioritetmed fortsattimedlemmar EUinte är

miljöfrågoma.
MaTs-sarnarbete påinförandeverka förbörSverige ettav0

Europanivå.

bedrivasarbetetska13.3 Hur

arbetetfaktorerVilka styr

förutse hursvårtdet kanantal faktorerfinns görDet att attett varasom
åtgärder. gällerDetgenomföra olikasnabbt det går att gemensamma

förstyrmedelolika ekonomiskabestämmelserharmoniseradet.ex. om
genomföra dem inomhuvud gåreller detvägtrafiken, över taget attom

olikamedlemsländemasfaktortid. sådanöverskådlig En är
och därintegrationsarbetet skaomfattandehuruppfattningar varaom

fattas påprincipen beslut skasubsidiaritetsprincipen, dvs.s.k.den att
de olikain. faktornivå, spelar Eneffektivamöjliga ärlägsta annan
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omröstningsregler gäller för olika beslut.typersom av
Omröstningsreglema medför det kan mycket svårt kommaatt attvar

skatte- och avgiftsbestämmelser, eftersomöverens om gemensamma
sådana regler förutsätterbeslut enighet i ministerrådet.om

frihet välja eller ökadMaximal väg harmoniseringatt

efter så nationell frihet möjligtEn välja kansträvan stor attsom
konflikt med efterkomma i ökad harmoniseringsträvan av

medlemsländemas regelverk. Tanken medlemsländerna ska ha såatt
frihet möjligt välja ekonomiska styrmedel istor att t.ex.som

linje med subsidiaritetsprincipen.miljöpolitiken i Frågeställningenär
emellertid komplicerad, vilket vi har utvecklat i bl.a. avsnittetär om

konkurrensvillkor.likvärdiga Om vill ha kvar så storman
handlingsfrihet möjligt kan det finnas risk i försöka drivaattsom en
fram bestämmelser inom eftersom harmoniseringEUgemensamma en

effekteni princip får den för nationella lösningarutrymmetatt
minskar.

påsamordning hemmaplanFörbättrad

organisationFrågan samordning, och samarbetsformer iom
EU-arbete harstatsförvaltningens kartlagts och analyserats av

i EU-medlemskapetsStatskontoret eflekter på svenskrapporten
statsförvaltning ochrapport 1996:7 analyseras inte här.närmare

förbättrad samordningVikten det gäller svenskanär t.exav
i EU-arbetet förtjänar emellertidståndpunkter framhållas. Det äratt

angeläget Sverige kan föra genomtänkt transportpolitik,att en som
innefattar samtliga de områden har betydelse för denna politik, isom

det traditionellaoch inte politik på transportomrâdet, politikEU en en
miljöområdet, skattepolitikpå en osv.

påInternationella olikakontakter plan

Även EU-medlemskapet har medfört koncentration arbetetpåom en
inom de olika inom har det inte medfört arbetetEU i andraattorganen
internationella sammanhang betydelse. sjöfartsområdetPåär utan är
överenskommelser inom central betydelse,IMO motsvarandet.ex. av
gäller på luftfartsområdet arbetet i bl.a. ochICAOom

Även samarbetetEUROCONTROL. inom olika internationella
organisationer jämvägsområdet,på kanske främst CER ECR,
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betydelsefullt. arbete sker inomDet CEMT ocksåärt.exsom
betydelsefullt, inte minst för det omfattar både de länderatt ärsom

i och flertalet övrigamedlemmar EU europeiska länder. Om EU:s
har linjemedlemsstater i viktiga frågor får deten gemensam

genomslagskraftnaturligtvis betydligt endast enskildastörre än om
motsvarande frågor. därförländer driver viktigt SverigeDet är ävenatt

organisationer verkar för frågori internationella centrala föräratt som
förankringsvenskt vidkommande får så möjligt hosävenstor som

iövriga medlemsländer EU.
idéer och tankar inomsprida i såEtt EUsätt är attatt stor

möjligt erbjuda framför allt kommissionenutsträckning svenskasom
olika områden.nationella påexperter

Strategisk miljöbedömning13.4

framgångsrik svensk politik inom de områden vi beskrivitEn är en
förför lyckosam strategi god miljö.förutsättning enen
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God miljö14

nå miljömålen bör miljöhänsyn inkluderasFör naturlig delatt som en
verksamhetall inom varje tranportslag. detta kapitel lämnasIav en

översiktlig sammanställning förslagvåra till miljöåtgärder. Enav
till drivmedel från förnybaraövergång energikällor bör påbörjas och vi

beskriver strategi för detta.en

Vision och mål14.1

vår vision för år harI 2020 miljöpåverkan minskattransportemas
kraftigt och vi har tagit på miljömässigtvägenett stort steg mot ett
hållbart Utvecklingen fordon och bränslentransportsystem. av renare
har fortsatt. Jämfört med har resandet1996 och transportarbetet ökat år

transportpolitiken och samhällsplaneringen2020, har lett till attmen
ökningstakten sig noll.närmarnu

svenska koldioxidutsläppen från trafiken har under långDe tid
minskat. Bilarna har blivit bränslesnålare och biobaserade drivmedel
och andra drivmedel från förnybara energikällor används i stor
utsträckning. Eftersom koldioxidproblemen inte lösta år 2020 måsteär

aktiva koldioxidpolitiken fortsätta.den
Vårt trafikpolitiska miljömål ska bidra tillär att transportsystemet
god livsmiljö och efter vad människans hälsa och naturenen anpassas

tål. Hushållningen med ska främjas. långsiktigaDe målennaturresurser
från dagens kunskap vadutgår människan och långsiktigtnaturenom

tål.

Utvecklingstendenser14.2

Miljöhot där tranportsektom orsakar betydande påverkan är
växthuseffekt, försurning, övergödning, marknära inverkanozon, av
svåmedbrytbara organiska buller och intrång.ämnen,

följande faktarutor redovisasI översiktligt den bedömda
utvecklingen med redan fattade beslut miljöproblem ärav som
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transportsektorn. Redovisningenförknippade med struktureradär
miljöhot Naturvårdsverket använder grundenligt de tretton som som

verksamhet.för sin

K/imatpåverkande gaser
åren.transportsektorn har ökat under deKoldioxidutsläppen inom senaste

Åtgärder målet. klimatpåverkandeUtsläpp andraför klarakrävs att ämnenav
klaras bl.a. kompletterandeoch dikväveoxid kanmetant.ex. genom

fordonskrav.

ozonskiktetUttunning av
Målet beslutad avvecklingsplan för bryter nedklaras ämnenbör somgenom
ozonskiktet.

mark och vattenFörsurning av
åtgärder sjöfartenytterligare krävs inomminskar,Svaveldioxidutsläppen men

de svenskaKväveoxidutsläppen minskar medsvavelhalten i bränslet. men
åtgärder planeras finns förutsättningarinternationella attoch som

nås.utsläppsmålet kan Nedfallet försurandeför tranportsektorn ämnenav
frånlångsamt. 80-90 % utsläpp i andra länder och dettillDet härrörminskar

uppnåockså för önskvärd miljökvalitet.internationella insatserdärför attkrävs

oxidanter/marknäraFotokemiska ozon
till bildning marknäraoch kolväten bidrarKväveoxider ozon.av

utsläppsmåletfinns förutsättningar förminskar och det attKväveoxidutsläppen
åtgärdernås. flyktiga kolväten minskar, krävsUtsläppenkunnaska menav

Målfritidsbåtar. för halter marknära överskrids,främstsjöfarteninom av ozon
därför internationellaländer. Det krävsföljd utsläpp i andrafrämst till av

ozonhalter i Sverige.undvika episoder högaförinsatser att av
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Tätortemas luftföroreningar och buller
Gränsvärde för koloxidhalt klaras, kvävedioxidhalterna minskar. Utsläpp av

minskar, åtgärderämnen ytterligare krävs för klaracancerogena attmen
målriksdagens utsläppen cancerframkallandeatt ämnen ska halverasom av

årtill 2005. Kunskap behöver utvecklas för kunnaatt bedöma vilka ämnen som
ytterligare behöver nåminskas för långsiktigadet hälsomåletatt utsläppattom
från nivåer.trafik ska minskas till ofarliga Särskilt gäller detta samband mellan

påverkanbilavgaser och för allergiker uppkomstsamt Gränsvärdenav cancer.
kan komma behöva skärpas införasatt eller för fler ämnen. Antalet bullerstörda

långsamt. Långsiktiga åtgärderminskar erfordras nåför långsiktigadeatt
bullermålen.

Övergödning mark och vattenav
Nedfall långsamt.bidrar till övergödning minskar åtgärderInternationellasom
behövs. Användning vid flygplatser minskar och kan minskasav urea

åtgärder.ytterligare lokalagenom

Påverkan metallergenom
Bly i bensin har redan awecklats. Bly och kadmium används i bilbatterier för

Måloch eldrift. nåsstart avveckling kan utvecklingom genom av ny
batteriteknik.

Påverkan organiska miljögiftergenom
För polyaromatiska kolväten luftföroreningartätorternas cancerogenase
ämnen. Användning organiska miljögifter i samband medav

påogräsbekämpning banvallar minskar och kan minskas ytterligare genom
särskilda insatser Banverket.av

Introduktion och spridning främmande organismerav
finnsDet risk för spridning via sjöfartens ballastvatten. Tekniska lösningar för

minska risken diskuterasatt i olika internationella organisationer.

Nyttjandet mark och vatten produktions- och försörjningsresursav som
Transportsektorn bidrar till föroreningar Målmark och vatten. undvikaattav om

nåsföroreningar åtgärderkan bl.a. lokala för grundvattenskydd vidgenom
transportanläggningar, minskad saltning ochvägar utvecklingav av
internationella regler och strategier för minska föratt risken föroreningar av
sjöar och vattendrag.
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för bebyggelse, anläggningar infrastrukturExploatering mark och vatten ochav
nåsMålet MKB förbl.a. utvecklad minska ingrepp i ochkan att natur-genom

för uppdelningenfysisk planering bromsa mellan arbetsplatserkulturmiljö, i att
intrång förstai utglesningen bebyggelsestrukturen. bör ioch bostäder samt av

såoundvikligt skonsamt möjligt.undvikas och där det görashand är som

områdenAnspråk särskilt värdefullamot
mångfald,nåsMålet förutvecklad MKB bevara biologiskkan bl.a. attgenom
områdenområden kulturvärden för säkerställahöga ochmed samt attnatur-

friluftsliv.för rekreation och

restprodukteravfall och miljöfarligakretslopp,Brutna
återvinningMålet nås för ochutvecklat producentansvar ökadkan bl.a. genom

material.användning av nya

kostnaderRisk för stora

de miljömål utsläppslutrapportMaTs-samarbetetsI sägs att som avser
i bullerutsläppkoldioxid, ämnen tätorter, samtcancerogenaavav

och därför kräverkulturmiljö svårast uppnåi ochintrång är attnatur-
särskild uppmärksamhet.

vad och människors hälsamiljöpåverkanFortsatt utöver naturen
risk för kostnader i samhället.innebär betydandelångsiktigt tål stora

Naturvårdsverket beskrivskommittén fråntillI rapporten
för samhället tillidentifierade faktiska kostnaderforkunskapsläget

trafiken upphov till.och hälsoeffekter Ide miljö-följd som gerav
liten delfaktiska kostnaderna endastdebetonas ärattrapporten en av

de direktsamhällsekonomiska kostnaden.totala Förutomden monetära
del fallmindre synliga och ifinns indirekta,kostnaderna en

för den delen.förmodligen stårkvantiñerbara kostnader störstasom
påverkanrisk för klimatförändring,exempel kanSom nämnas

värdefulla områden.och intrång i Ibiologisk mångfald rapporten
kostnadsuppgifter för mångadet idag saknasocksåkonstateras att av

miljöproblemen.de identifierade

för varje transportslagMiljöansvar14.3

del allska inkluderas naturligVi miljöhänsynatt som en avanser
förslag.transportslag, och detta präglar våraverksamhet för varje
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Inriktning infrastrukturplaneringen enligt vårt första delbe-av
tänkande och regeringens proposition 1996/97:53 infrastruktur-om
inriktning för framtida innebär i förhållandetransporter, till tidigare
inriktningsplaner förbättrade förutsättningar nå miljömålen bl.a medatt
ytterligare förstärkt roll för järnvägstraflk ökade medel församt
miljöåtgärder.

Vi framhåller i vårt första delbetänkande hänsyn ska tillatt stor tas
miljö- och kulturrniljöaspekter. Vi intrång i första hand börattanser
undvikas helt och där det oundvikligt bör intrångenär ändå sågöras
skonsamt möjligt. iDet regel bättreär befintligaatt rustasom upp

och banor byggavägar i heltän lägen.att Miljö-nya
konsekvensbeskrivningar och alternativa lokaliseringsstudier för väg-
och järnvägsdragningar flygplatsutbyggnader bör därförsamt genom-
föras tidigt i beslutsprocessen.

förstaI vårt delbetänkande förutsatte vi också regleringatt en av
bränsleförbrukningen för personbilar kommer till stånd inomnya

för EU.ramen
Vi har lämnat förslag kring differentiering priserna förav

drivmedel, fordonsskatter och andra styrmedel för intemalisering av
trafikens effekter med syfte få effektivtexterna utnyttjandeatt ett av

så utsläpp från allatranportsystemet, transportslagen minskar.att
Förslag till miljöklassningssystem för fordon, miljöklassningnytt av
drivmedel och skärpta krav för minska buller och utsläpp frånatt
fordon alla transportslag också nödvändiga åtgärder.ärav

sjöfartFör pågår förberedelser för införa miljörelateradeatt
farledsavgifter. föreslårVi miljörelaterade landningsavgifteratt för
flyget ska utvecklas så avgiften utformas med hänsyn tillatt även
utsläpp koldioxid. Vi räknar med våra förslag kommer bidraattav att
till teknikförbättringar, effektivare drivmedelsförbrukning, förbättrad
samverkan mellan tranportslagen och val sådanaatt gynna av
transportkedjor begränsar de effekterna. Förslagexternasom som ger
förutsättningar för förbättring miljön i behandlas i kapitlettätortemaav

regionala och lokala transporter.om
För påbörja övergången från fossila drivmedelatt till drivmedel

från förnybara energikällor vi i det följande förslag till strategi.ger en

14.4 Drivmedel på kort och lång sikt

Naturvårdsverket har vårt uppdrag utarbetat underlag: Hur skaett
användning fossila bränslen minskas i transportsektomav som
återges i bilagedelen till vårt betänkande. Av framgår derapporten att
förnybara alternativ enligt dagens bedömningar, kan aktuellasom, vara
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drift medårtionden,inomskalaintroduktion i ärnärmasteför störreen
ochel-icke fossiltetanolmetanol eller samtursprung,av

Övriga aktuella främstsannoliktdrivmedel kommerhybridfordon. vara
nischanvändning.områden Iellerfordonsflottoravgränsadeför en

figurfossila drivmedel kanhurvisas ersättas,från KFBprincipfigur se
vill vifossiltkoldioxid fråntillskottinteFör14.1. att ursprungavge

introduceras.omfattning inteiförordadock störreatt naturgas
motoralkoholer kan förutomdrivmedelBiobaserade somsom

bränsle ianvändaskonventionelladrivmedel i ävenmotorer som
led ikan därförbränslecelldrift. Deoch vid utgörahybridfordon ett en

andrautnyttjakandrivformer ävenutveckling mot som senarenya
frånellersikt kanPå lång vätgasenergikällor.förnybara t.ex.

roll.betydandevindkraft fåellersolenergi meren

drivmedelfossilaUtfasning avEnergi
för strategiprincip—

Elektricitet

Bensin/diesel Alkoholer-

vätgas

Biogas-metan
Naturgas-metan-r

Tid
1997.Källa: KFBdrivmedel.fossilaUtfasning14.1Figur av

förinominhemsk biomassaför ettPotentialen uttag ramenav
faktaruta.följande Importskogsbruk framgårhållbartlångsiktigt avav

introduktionsskede. Dåtänkbar idrivmedelbiobaserade ettär
fleradel iviktigkan kommabiobränslen utgöraintroduktion att enav

bränslen, detfossilaanvändningenminska ärstrategi förländers att av
självförsörjandesiktlängre närSverigefrån ärutgårimligt attatt

biomassa.gällerdet
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NaturvårdsverketKälla:Faktaruta.
år.transportsektorn i Sverige 100 TWh AvinomEnergianvändningen är ca per

år vägtrafiken.inom65 TWhanvändsdessa perca
årråvara i dag 80 TWh för användningtill biobränslen ärUttaget ca perav

studieoch skogsindustrin. lenergisektornhuvudsakligen inom en gemensam
Naturvårdsverket, Jordbruksverket bedömdesNUTEK. Skogsstyrelsen ochav

år skadliga ekologiskaytterligare 80 Twh utanmöjligt utdet att ta ca persom
effekter.

skogsråvara energiutbytet i form etanolblirtillverkasNär etanol avur
energiinnehåll.råvarans Resten utgörstredjedelendast avavca en

energiändamål andra sektorerför i t.ex.användassom kanbiprodukter
högre utbyteMetanoltillverkningomvandlingsförluster. ettochkraftvärme ger

några förkan användasrestproduktergengäld intei sommen ger
energiändamål.

dieselolja2,3 koldioxid. 1 literbensin bildasförbränning 1 literVid gerav
från Sverige 16,6vägtrafiken ikoldioxidkoldioxid. Utsläppen2,7 kg var caav

Från 24,3 miljonerår transportsektorn utsläppenhela1995.miljoner ton cavar
ton.

potentialdentalar föreffektivitetochKostnader att merparten av
andra sektoreranvänds iytterligareför änfinns uttagsom

energiåterstående potentialen ca 80hela dentransportsektorn. Om av
sig kostnadernaenergisektorn,användas inomTWh skulle närmar per

vidkan förutseskostnadsnivåkoldioxid denreduceradkg som
tekniken förförutsätter docktransportsektorn. Detanvändning inom att

minskarproduktionskostnademautvecklas sådrivmedeltillverka attatt
dag.jämfört med i

fåhuvuduppgiftintroduktion börunderlätta attFör att varaenen
Forskning ochdrivmedel till lägre pris.producerateknik förfram att

böralternativa drivmedelanvändningochtillförselutveckling avom
konkurrenskraftiga.kan bliså prisernadärför fortsätta att mer
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14,5 Förutsättnin för introduktionar av
drivmedel från förny energikällor förara
vägtrañk

Förbrukningen fossila drivmedel idag framgår följande tabell.av av

m3,Tabell 14.1 Förbrukning bensin och diesel i årvägtransport 1995,av
exkl. arbetsmaskiner. Källa: NUTEK, KFB, SIKA.
Bränsle vägtransport
Bensin 5 602 000
Diesel 1 650 000
Summa 7 252 000

Redan idag används biobaserade drivmedel och i viss
utsträckning inom tranportsektornDen försöksverksamhet pågårsom
visas i tabell nedan.

PågåendeTabell 14.2 demonstration och användning alternativaav
drivmedel och el i vägfordon åri Sverige 1996. Källa: NUTEK, KFB, SLTF

fl.m.
Alkoholer Typ fordonav
Etanol bussar279

lastbilar4
FFV150-100

Blandbränsle 15 % etanol 24 bussar
20 lastbilar

Gasformiga drivmedel
Naturgas 180 bussarca

17 lastbilar
LPG fordon2
Biogas 46 bussar
Övrigt
El 100 elbilar

9 elhybridbussar
1 FFV Flexible Fuel Vehicle bränsleflexibla fordonär kan drivas med etanolsom
och/eller bensin.

Dessutom förekommer drivmedel framställda rapsolja, t.ex.ur
Vidare använderRME. 10 % drygt 500 Sveriges 0005änca av mer

bussar i linjetrafik biobaserade drivmedel. Cirka 300 bilar med bättre
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introduceras i bl.a. Stockholm med stödkommermiljöegenskaper att
bidrag till olikaTHERMIE-programmet. KFBfrån EU ger

biogas och etanol bedriverrörandefordonsförsök samt ett
elhybridfordon.rörande el- och Dessutomdemonstrationsprogram

teknikupphandling elfordonprojekt förbl.a.stödjer NUTEK ett av
användningdemonstrerarfordonsprojekt naturgassamt avsom

och utarbetai uppdrag till KFB, NUTEK SIKAKommittén attgav
drivmedel räknatstrategi för införa % alternativatill 15underlag atten

refererarvägtrafiksektom till år 2010. Vienergiinnehåll inomsom
med beskrivning alternativaunderlagöversiktligt här deras treav

i bilagedelen vårtåtergesfullständigastrategier. Den rapporten av
betänkande.

åtgärder både förintroduktion behövsgenomföra attFör tryggaatt
efterfråganför stimulerakostnad och styrmedelrimligtillförsel till att

använda dessaantal fordon kantillräckligt stortsamt ett som
drivmedel.

beräknasgenomförande 15 %omedelbartför1Strategi ge
innebär fortsatt forskning,Strategindrivmedel till år 2010.alternativa

produktion ochomfattande stöd tillsnabbt insattskattelättnader samt
drivmedel frambehovettakt innebärIntroduktion i dennafordon. att av

täckas med import.huvudsak behöveritill år 2010
kontrollstation,eftersnabb introduktioninnebär2Strategi enen

demonstrationsförsök.utveckling och Enforskning,intensifierad
avstämningförår 2002läggskontrollstation göraatt aven

för drivmedelintroduktion. prisetomfattande Hurförkostnaderna en
Därefter skerfortsättningen.avgörande fördåkunnat sänkas är en

skattelättnadertill fordonsubventionerintroduktionsnabb samtgenom
fömy-andelen %viss risk 15innebärdrivmedel. Strateginför atten

likaviss, intenås helt.inte Endrivmedel till år 2010bara men
enligt strategidrivmedel 1alternativaomfattande, import somav

förutsätts.
drivmedel tillalternativatakt med %lägre 10innebär3Strategi en

medintensifierade forskningsinsatserförutsätterStrateginår 2020.
ochkring användningoch utvärderingdemonstrationsstödutveckling,

kontrollstation år 2002.fordon, fram tilldrivmedeltillförsel samt enav
itill kontrollstationenintroduktion skjutsomfattandeBeslut om en

introduktion genomförskostnaderna såde totalaminskasyfte attatt
drivmedel minskat. Ingetför producerakostnadendåförst att mer

introduktionBeslutsunderlag förfordon.tillomfattande stöd utgår av
till kontroll-perioden.under Framdrivmedel utarbetasalternativa

och andramotoralkoholerskattebefrielse förförutsättsstationen
förnybara råvaror.baserade pådrivmedel
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Samhällsekonomisk värdering de beskrivna strategiemaav ovan
varierar från till+2 -19 miljarder kronor för perioden 1996 2010.t.0.m
Kalkylema omfattar inte sysselsättningseffekter.

bakgrundMot läget för forskning, utveckling och demonstrationav
förFUD de olika alternativa drivmedlen och de höga kostnaderna för

idag påbörja bred introduktion förordadeatt KFB, NUTEK ochen
SIKA strategi

En sammanställning remissyttranden frånöver KFB,rapportenav
NUTEK och SIKA återges i bilagedelen vårt betänkande.av

låginblandningMöjligheter för motoralkoholer i bensinav

Dagens för inblandning motoralkoholer och i bensinetrarnormer av
uttrycks i bilaga till Lagen kemiska produkter 1985:426om som
högsta syrehalt eller oxygenat-innehåll. högstaDen syrehalten

etanol,5,5% 3% metanol, 11%motsvarar MTBE, 13% ETBE
volymprocent. De två sistnämnda kan framställas etanol ellerur
metanol. betänkandet frånI Altemativbränsleutredningen föreslås att
inblandning motoralkoholer begränsas till idag gällande högstaav

då högre syrehalt skulle kunna medföra ökade emissionernorm en av
kväveoxider körbarhetsproblemoch hos vissa fordon.

underlagsrapportenI från KFB, NUTEK SIKA beskrivs
förutsättningar för i Sverige införa låginblandning alkoholatt ien av
bensin och erfarenheter från andra länder. Enligt finns olikarapporten
uppfattningar låginblandning motoralkohol och har inteom av man
funnit anledning ställning till i vilken form låginblandningen skaatt ta
ske. Sammanfattningsvis konstaterades frågan inblandningatt om av
etanol i bensin komplicerad särskilt högreär inblandningsnivåerom
diskuteras.

14.6 Bedömning, överväganden och förslag

SIKA:s analyser våra förslag exklusive införandet drivmedel frånav av
förnybara energikällor pekar det till år 2020 kan möjligtmot att vara

nå etappmålet reducera koldioxidutsläppenatt med föratt 15 % hela
tranportsektom. Beräkningar för måluppfyllnad 20 år framåt iänmer
tiden innebär avsevärd osäkerhet. För förbättra förutsättningarnaatt att
nå målet påbörjas introduktion drivmedel från förnybaraen av

Ävenenergikällor. för gå vidare det långsiktiga måletatt medmot
reduktion koldioxidutsläppen med 60 % det viktigtärav att
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från förnybara energikällor kommerdrivmedelintroduktionen av
för vägtrafiken.bäst skerVi dettaigång. attanser

gäller motoralkoholer, tillräckligframförallt detfinns idag,Det när
påbörja omfattandeska kunnaerfarenhet för att en merman

utvecklingsverksamhetforsknings- ochYtterligareintroduktion. är
tekniska och ekonomiska förutsätt-förbättra deviktig förockså att

till drivmedel från förnybaragenomföra övergångförningarna att en
energikällor.

alternativ kanfinns inget enskiltmedellång siktochPå kort som
motoralkoholer. denvolymer Itill såutvecklas storaatt somge

motoralkoholer både församlingsbegreppetanvänder viföljande texten
framställda biomassa. Biogasdessaalkoholer och äretrar ururav

har inte likabra alternativ,emissionssynpunkt ännu storett men
täcka lika mycketdrivmedel kunnaenskiltmöjlighet att avsom

skulle kunnatillövergångbehoven. En naturgas som enses
det krävs ytterligarevibiogas,övergångslösning attmot ansermen

förorda sådan lösning,vi kanframtid innanbiogasensstudier enav
koldioxidproblematiken.löserden inteeftersom

detdrivmedel har betonatsbiobaseradetillverkareFrån attav
skatt för sådanafortsatt reduceradsäkerhetlångsiktigbehövs om en

anläggningar,för avskrivningarrimlig tidunderdrivmedel av
angelägetbedömer detfordon. Viochinfrastruktur att genom
förutsättningarna förförbättratidunder långskattelättnader

energikällor.från förnybaradrivmedelolikaintroduktionen typer avav
etanoltillverkningviproduktionsanläggningarstöd tillFör attanser

volymema ochför snabbt ökaförutsättningarerbjuder bäst attnu
förnybaramedtillverkningen skersäkerställasamtidigt att

energikällor.
tydligt visaförpåbörjasintroduktionen börVi snarast attattanser

Sverigeinternationella aktörerochmarknadenden svenskabåde för att
energikällor. Med sådana tydligatill förnybaraövergångsyftar till en

förutsättningarnavisamarbetet kaninternationellai detsignaler gynna
sekel skavi bitbehövs förEG-beslutde nästaför att ensom

drivmedel.till förnybarai övergångenytterligarekunna stegta

introduktionsstrategiFörslag till

från årmotoralkohol i bensinlåginblandningVi föreslår senastav
befrielse från energiskatt påkoldioxidskatt ochbefrielse från2002,

för etanol enligtproduktionsanläggningarstöd tillsiktlång samt
snabbtsyfta tillForskningsinsatsema skaenergiöverenskommelsen. att

produktionskostnadema för etanol.minska
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Huvudparten införandet ska ske låginblandning medav genom
alkohol eller alkohol tillverkat biomassa.etrar Inblandningsdelenav av
ska den idag högsta syrehaltenmotsvara enligt gällande dvs.norm
motsvarande 5 % etanol. Vi har inte anledning ställning tillatt ta
detaljer framställningsmetoder eller hur inblandning i praktikenom en
ska gå till.

Vi inga tekniska ellerstörre formella hinder i drivmedels-ser att
branschen genomför frivillig inblandning till de procentsatserupp som
inte problem med bilarnas körbarhetsegenskaper eller formellager
bilavgaskrav.

Vi förordar låginblandningatt motoralkohol ska genomföras iav
första hand frivilliga åtgärder från drivmedelsbranschen. Vigenom
föreslår därför regeringen omgående inlederatt förhandlingar för att
möjliggöra detta. Parallellt med detta ska lagstiftning förberedas såen

målet med introduktionen kan nåsatt till år 2002.senast
För få produktionskostnademaatt snarast förutsätts iner att staten

enlighet med energiöverenskommelsen bidrar till byggaatt upp en
inhemsk produktionskapacitet för etanol. Vi förutsätter även att
industrin aktiv roll vid genomförandettar denna strategi fören av
produktion drivmedel.av

Vi bedömer statligt stöd till produktionsanläggningaratt för
miljöprojekt övergång till teknikt.ex. med alternativa driv-som ny
medel inte strider EG:s regler, börmot observera statligaattmen man
stöd ska godkännas EG-kommissionen.av

Stöd till produktionsanläggningar för biodrivmedel faller inom
för energiöverenskommelsen. Vi föreslår regeringenramen att

medel i budgeten.reserverar
Eftersom utbyggnad produktionskapacitet kräver tid kan behovetav
drivmedel dock till början i huvudsak behöva täckas med import.av en

Vi föreslår dessutom följande ekonomiska styrmedel:

Skattebefrielse från koldioxodskatt för alla drivmedel från0
förnybara energikällor
Befrielse från energiskatt för drivmedel från förnybara energikällor.0
När koldioxidskatten på fossila drivmedel höjts och tillräcklig
tillgång finns alternativa drivmedel med konkurrenskraftiga
priser, bör energiskatten ökas stegvis till de övrigaatt motsvara

effekter från drivmedlet börexterna intemaliseras.som

Vi föreslår KFB:s och NUTEK:satt nuvarande forskningsprogram
avslutats under följs1997 med bredare forskningsprogramettsom upp

kring fordon och drivmedel med syfte sänka kostnaderna föratt
övergång till fönybara drivmedel. Vid kontrollstation år 2001 skaen
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drivmedel och övriga förutsättningarproduktionekonomin för av
Årintroduktion. har valts förfortsatt 2001bredtakten iavgöra enen

överväganden ska kunna samordnasdessakontrollstation försådan att
trafikplaneringen. Vidare börochinriktnings-den fortsattamed
energiförsöjningen i övrigt.medsamordnasövergångennaturligtvis

förför skattelättnader %statsfinansiella kostnaden 5årligaDen
överslagsmässigt till 1,2-bensin uppskattasetanol iinblandning av

år.kronormiljarder1,4 per
drivmedel frånför andraskattelättnadernakommerTill detta

kommermotoralkoholer vi uppskattarenergikällorförnybara än som
närvarande. dagför Iutsträckningi något äranvändas änstörre

miljoner kronor.omkring15skattelättnaderförkostnaden
för underminskade skatteinkomstenföreslagna statenDen ossav

skattehöjningar videtäcks välintroduktionenförsta årenden avav
etanolintroduktionharSjälvfalletdrivmedel.fossilaföreslagit för en

effekter.samhällsekonomiskapositivaockså
beräknasdemonstrationutveckling ochforskning,förKostnaderna

tillberäknar behovet 55-kronor. NUTEKmiljonertill 40-60för KFB
förbrännings-produktionsteknik,forskningförkronormiljoner60 om

och näringsliv.högskolakunskapsuppbyggnad inomochmotorteknik
prototypprojekt forochpilot-behovetuppskattatharNUTEK av

miljoner kronor.antal 10-taltilletanolproduktioncellulosabaserad ett
svenskt näringslivsamarbete mediutvecklingFör motorerrenareav

miljoner kronortill -60behovet 30NUTEK motortyp.uppskattar per
till 135-200medel för forskningbehovetsamladedetVi bedömer av

huvudsak finansierasdet iförutsätterochår,kronormiljoner attper
energiöverenskommelsen.inom

möjligheterSverigesf.n.begränsarmineraloljedirektiven atts.k.De
eller kravbränslenbiobaseradebeskattningförreglerinföra avegna

möjlighetdirektivi dessaBestämmelsernalåginblandning. attgerom
med biobaseradepilotprojektskattebefrielse fördelvishelt ellermedge

lösningarpilotprojekt ochmellandrivmedel. Gränsen permanentamer
dispenseromfattningen debl.a. påflytande och berorär som ges.av

medEG-kommissionen arbetarEG-domstolen.f.n. i ettFrågan prövas
osäkertenergibeskattning. Detbestämmelser ärtillförslag omomnya

tillmöjligheterutvidgademedlemsländernakommerförslaget att ge
närvarande.drivmedel förbiobaseradeskattesatser änlägre

energiskatt börbefrielsen frånföreslagnadenbedömerVi att ossav
skattesänkningmedgemöjlighetenförske inomkunna attramen

drivmedel i pilotprojekt. Omalternativaanvändningfördispens enav
stegvis utökadvidinte sker, kanbestämmelserEG:sförändring enav

tillämpning dispens-drivmedelbiobaseradeintroduktion avenav
Detstrida EG-rätten.komma ärsmåningomsåmöjligheten motatt
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därför nödvändigt Sverige i EU-arbetet aktivt driver fråganatt om
möjlighet till generell skattesänkning för drivmedel från förnybara
energikällor.

För utökad användning biobränslen låg-änen senare av
inblandningen beroende på hur introduktionen sker krävs i regel
någon form anpassning fordonen för inte körbarheten skaattav av
försämras eller utsläppen vissa skadliga öka. Vi därförämnenav anser

det angeläget bränsleflexibla fordon ochär andra fordonatt att ärsom
gjorda för drivmedel från förnybara energikällor ska omfattas av
bilavgaskrav och kraven ska gälla vid drift med alla bränslenatt
fordonen avsedda för. Gällande EG-direktiv inte utformadeär så.är

frågaDenna bör därför drivas inom EU.
Vi också Sverige i ska arbeta förEU det ska bli möjligtatt attanser

sikt subventionera köp fordon för drivmedel från förnybaraatt av
energikällor.

MaTs-samarbetets slutrapport framhållsI behovet långsiktigav en
strategi för introduktion förnybar energi inom transportsektorn.av
Naturvårdsverket har initierat arbete med tillsammans medett att
berörda aktörer utveckla sådan strategi. En viktig fråga i dettaen
sammanhang klara potentialen för användning biobränslenär att ut av
inom andra transportslag vägtrafik. Detta arbete bör kunnaän utgöra

underlag för ytterligare användning drivmedel från förnybaraett av
energikällor.

Vi miljöklassystemet för drivmedel bör utvecklas tillatt attanser
omfatta biobaserade drivmedel och blandningar dessa. frågaDennaav
har behandlats Altemativbränsleutredningen SOU 1996:184.av

Altemativbränsleutredningen föreslår också metoder böratt
utvecklas för värdera alternativa drivmedel miljö- ochatt ur
hälsoskyddssynpunkt. Sverige bör driva denna fråga i det europeiska
samarbetet.

Ytterligare14.7 i utbytet drivmedelsteg av
förbereds

förslag till införandestrategiDet vi beskrivit bygger på attovan en mer
omfattande introduktion bör kompletteras med utökad forskning så att
produktionspriset på drivmedel från förnybara energikällor kan sänkas.
Omfattande andra förberedelser krävs också för bred introduktionen

sådana drivmedel. vinna tid bör förberedandeFör åtgärder kunnaattav
genomföras under forskningsperioden. Så priset bedöms rimligtsnart
bör bred introduktion kunna komma till stånd. Att successivten

från användning fossila drivmedel till förnybaraöver innebärav en
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berördanäringsliv,medsamverkanochomställningbetydande
nödvändig.myndigheterochbranscher är

dentilluppdrarregeringendärförföreslårVi att nya
förslagkonkretalägga framarbetet,samordnaenergimyndigheten att

förnybarafråndrivmedelintroduktionbredförberedaoch att aven
delbe-förstai vårtberäkningarnagenomföras. Ikanenergikällor

drivmedel från år 2010biobaserade ärandelenvitänkande attantog
vidangelägetenergiinnehåll. Det är attbränslets%15 enav

uppnå dennasuccessivtförplanera2001årredan attkontrollstation
energikällor.förnybaradrivmedel frånandelhögre

insatserviktigtocksådetkontrollstationen attärtidenUnder t.0.m.
ochanvändningförFUDdemonstrationochutvecklingforskning,för

Regeringenutvärderas.ochföljsdrivmedelalternativatillförsel uppav
samtligautvärderafölja ochmyndigheterberördatill attuppdrabör

drivmedel.alternativaförFUD-insatser

Övriga öåtgärdermilj14.8

koldioxid-minskningmedförförslagbeskrivitsharOvan avsom
miljömål kanövrigatillbidrarfall ocksåi flera attutsläppen sommen

övrigaåtgärder förtillförslagkompletterandeföljandedetnås. I ges
miljömål.

driva inom EU-börSverigefrågoringårförslagBland våra som
deberäknasfulltgenomföraskommer utintedeOm attsamarbetet.

förtillräckligaföreslagit inte attvistyrmedelnationella varaensamma
aktivtSverigebådenödvändigtdärför attutsläppsmålen. Det ärnå

fortsätteralla aktöreroch ettatt taEU-samarbetetiföreslag attdriver
gällerutsläpp. Detminskadetillmedverkaförmiljöansvar attbrett

kommunernasutförandetsamband medikommunerna egnaavt.ex.
miljöanpassningnåFör21-arbetet.Agendai attochverksamheter en

ochmiljöaspektemaviktigtsärskiltdet attärtransportsystemetav
detsåförenergiåtgångenminska transporter,behovet somattav

bebyggelse-planeringi alltidigtingårsker,allmänheti avnumera
medräknarviUtsläppenhandlingsplaner.andraochutveckling som

trafikökning. Detlångsiktigökaåterriskerarminskaska genomannars
ochattitydpåverkaninformation,rad insatserocksåbehövs somen

forskning.
markanvändningförytterligareutvecklasbehöverKvalitetsmål av

förförsörjningsresursochproduktions- samtoch vatten som
infrastrukturanläggningar.förochmarkexploatering vattenav

förområdenvärdefullasärskilt natur-förocksåbehövsKvalitetsmål
kulturmiljö.eller
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Eftersom det f.n. saknas metoder för med någon precisionatt större
värdera kostnaden för olika intrång, och kostnadentyper för dessaav
därför inte heller ingår i de samhällsekonomiska kalkylerna, detär
viktigt intrångsfrågoma uppmärksammasatt på tidigare.sättannat än
Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har regeringen fått iav
uppdrag föreslå metoder för hur infrastrukturensatt intrång och
påverkan på och kulturmiljö ska beskrivasnatur- och beaktas i den
fortsatta planeringsprocessen.

Trafikverken har sektorsmyndigheter försom attansvar
miljöfrågoma integreras inom respektive sektors verksamhet. Ansvaret
gäller inte bara den verksamheten alla berörda aktörersutanegna
verksamhet. detta sektorsansvarI ingår åtgärdsprogramupprättaatt

syftar till miljömålen nås och påverkaatt olika aktörer så deattsom att
i enlighet med intentioner. Vi vill här särskiltagerar programmens

betona vikten reducera koldioxidutsläppen.att Vägverket harav genom
riksdagsbeslut fått detta sektorsansvar preciserat på antal punkter.ett
Vi föreslår liknande preciseringaratt för degörs andraäven
trafikverken.

Sektorsmyndighetema har sedan flera år tillbaka arbetat med
utformning och genomförande åtgärdsprogram för myndigheternasav

verksamhet. dessa behandlasI antal delfrågorett stortegen storav
betydelse för möjligheterna nå miljömålen. Som exempelatt kan

saltningnämnas användningvägar, organiska miljögifter vidav av
ogräsbekämpning banvallar, användning förav av urea
halkbekämpning landningsbanor,på upphandling fordon ochav
arbetsredskap. Vi förutsätter arbetet med dessa åtgärdsprogramatt
fortsätter.

14.9 Strategisk miljöbedömning

Den samlade bedömningen hur väl våra förslag tillgodoserav
miljömålen i kapitel 23.görs

Den inriktning vi föreslår för biobränsleintroduktion måste kunna
genomföras inom för uthålligt och miljöanpassat jord-ett ochramen
skogsbruk. En snabb introduktion kan till början komma baserasatten

jordbruksgrödor i avvaktan på effektivare utvecklas föratt processer
skogsråvaror. Ett mekaniserat och växtnäringsberoende jordbruk
skapar risker för ökad energiåtgång och miljöpåverkan inomannan
jordbrukssektom den primära råvaran jordbruksgrödor.utgörsom av
Närmare analyser detta bör genomföras.av

ocksåDet vår undvikaär miljöpolitisksträvan suboptimeringatt en
föreslå alltför kostsamma åtgärder iatt transportsektorngenom som
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andrakodioxidstrategi inomeffektivtillmöjligheternaförsämrar en
medvetnaSamtidigt viåtgärdskostnader. attmed lägre ärsektorer om

skaför målenförnybar energiställasmåste atttransportsektorn motom
strategi.inslag i denna Det ärkommerBiodrivmedelnås. ettatt vara

förförstaredanviktigtmiljöstrategiskt attstegdärför ta ettatt genu
vårtbedömerriktningen. Viframtidaden attsignalertydliga om

riskerbalanserabiobränsleintroduktionen kanförstrategitillförslag
pekar vi påutsläppmiljöpåverkanövrigFöroch nyttor. genom

inom Ibilavgasarbete bl.a. EU.Naturvårdsverketsochsektorsansvaret
miljöproblem.klarastyrmedel förvi tätortemasdiskuterarkapitel 11

kretsloppsanpassningen harochintrångsproblemenklaraFör att
Riksantikvarieämbetet ochNaturvårdverket, SIKA,trañkverken,

uppgifter.viktigafortsattBoverket
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trafikSäker15

hög inom järnvägen, sjöfarten ochgenerelltSäkerheten är sett
Årsäkerheten betydligt 1995vägtrafikentrafikflyget. Inom sämre.är

skadades svårt. målmänniskor medan 3 965 Vårtdödades 572 är att
fortlöpande ska minska. På sikt ska ingendödade och skadadeantalet

trafiken. kallar viskadas allvarligt idödas eller Dettamänniska
kapitel strategier förredovisar i detta någraVinollvisionen.

nollvisionen.med inriktningtrafiksäkerhetsarbetet mot

trafiksäkerhetNollvisionen for15.1

trafiklagstiftning harpräglar dagensEnligt det synsätt som
förhindra olyckor. Vägtrafik-fördettrafikanterna största attansvaret

den ochvägtrafikant ska iakttagakungörelsen att omsorganger
förekommande trafikolycka betingastillvarsamhet avavsom

nödvändigt trafikanternanaturligtvisomständigheterna. Det ävenär att
ansvarsfullt och omdömesgillt ochuppträderfortsättningsvis sättett

mänskliga misstagfinns. Samtidigt ska intetrafikreglerföljer de som
allvarlig skada.till död ellerleda

trafiksäkerheten.innebärNollvisionen sätt attett nytt se
människors kunskap,våld ochtoleransMänniskors acceptansmot yttre

påverka utformningenavgörandeska påoch förmåga sättett av
vägtransportsystemet.

hälsoproblem.trafikens DetetisktNollvisionen synsättettanger
eller skadas allvarligtacceptabelt människor dödaskan aldrig attvara

förläggersig i trafiksystemet. Dettaförflyttarde ett stortnär ansvar
hand väghållaresystemansvariga, dvs. i förstadetrafiksäkerheten på

fordonstillverkare.och
bakom detde tankar legatliknarDet synsättet somnya

arbetarskyddet. har arbetsgivarenarbetet inom Därframgångsrika
Arbetstagarna ska följa de reglerarbetsplatsen säker.för ärattansvar

inte mänskligasäkerhetsanordningar ska utformas så attsätts, mensom
skador.leder till svåraeller slarvmisstag

lindriga skadoralla olyckor ochinnebärNollvisionen inte att
inte hälsoproblem,Alla olyckorelimineras. ävenär ett stort om
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kostnaderna bli förkan höga samhället och individerna. Intresset i
trafiksäkerhetsarbetet fokuseras istället på olyckor leder till attsom

dör eller skadas allvarligt.någon
Med allvarlig skada vi skador leder till invaliditet ellermenar som

veckors sjukskrivning.än tremer

trafiksäkerhetsarbete15.2 inomDagens
vägtrafiken

trafiksäkerhetsarbete bygger på det nationella trafiksäkerhets-Dagens
år Vägverket, Rikspolisstyrelsen1994 ochantogsprogram som av

Svenska Kommunförbundet. beskriver vilkaProgrammet resultat som
eftersträvas och vilka insatser behövs. komplementSom till detsom

finns regionalanationella och kommunala trafiksäkerhets-programmet

program.
kvantitativa mål högst får400 dödas iProgrammet attanger som

Årvägtrafiken år och högst f°ar bli svårt skadade.2000 3 700 1995att
dödades i vägtrafiken och skadades cirka572 3 965 svårt.personer

i personskador ikonstaterar vägtrafikenMan ärprogrammet att ett
Jämförthälsoproblem. med andra trafikslag riskerna imycket ärstort

gällervägtrafiken många gånger Detta också jämförstörre. om man
samhället,med andra aktiviteter i industriarbete.t.ex.som

trafiksäkerhetsproblemen listassvåraste i18De programmet:

dåligHastighetsanpassningen är
Trafiknykterheten otillfredsställandeär

iAlltför låg säkerhet tätorterna
otillräckligsäkerhetBarnens är

oskyddade trafikantemas säkerhet för lågDe är
risker alltför högabilföraresUnga är

Bilköming i för omfattandetätort är
Vägstandarden många håll för lågpåär

allt för högaäldre trafikanterna har riskerDe
10.Alltför och fordon felaktigtmånga utformadevägar är ur

skadesynpunkt
11.Trafikantema får otillräckligt stöd och vägledning
12.Vårdinsatsema för trafikskador inte tillräckligt effektivaär
l3.Bristande hänsyn till medtrafikanter

i mörkertrafik alltför höga14.Riskema är
15.Riskema i vintertrafik alltför högaär

fordon överrepresenterade i svåra olyckor16.Tunga är
korsningar har alltför höga risker17.Vissa
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18.Många viltolyckor skapar otrygghet

Trafiksäkerhetsprogrammet slår nyanserad människosynan en mer
vad gällande trafiklagstiftning bygger på: I ochän centrum som

utgångspunkt för det framtida trafiksäkerhetsarbetet finns människan,
hennes behov och begränsningar, hennes vilja och förmåga, hennes

och erfarenheter, hennes och skyldigheter.normer ansvar
betonas med andra 0rd trafiksäkerhetDet inte bara frågaatt är en

individens och skyldighet. Detta framgår också de tioom ansvar av
trañksäkerhetsrefonner uppbyggt kring.ärprogrammetsom
Trafiksäkerhetsreformema instrument för resultatstyrningutgör ett av
trafiksäkerhetsarbetet. reformEn mätbar lösning deär en
presenterade trañksäkerhetsproblemen. tio reformerDe utvecklassom

trañksäkerhetsprogrammeti är:

trafiksäkerhetVärdering av
Trañknykterhet

hastighetsöverträdelserFärre
trafikmiljöSäkrare

regelöverträdelserandraFärre
Användning skyddsutrustning i bilav
Säkrare bilar
Synbarhet i trafiken
Användning cykelhjälmav
Räddning, vård och rehabilitering

Reformema innehåller således åtgärder riktade såvälär motsom
människan fordonen och trañkmiljön. handlarDet överattsom om se
gällande bestämmelser, förbättra fordon och trañkmiljö samt att

trafikanternas beteendenpåverka och attityder utbildning,genom
information och övervakning.

inriktning trañksäkerhets-15.3 En ny av
arbetet vägtrafikeninom

Trafiksäkerhetsarbetet måste bedrivas med sikte på nå detatt
långsiktiga målet noll dödade och noll svårt skadade. Samtidigtom
finns allvarligadet brister i dagens måste åtgärdastransportsystem som
i kortsiktigt perspektiv. Metoderna för nå det långsiktigaett attmer
målet kan delvis skilja frånsig metoderna kortsiktigt åtgärda dagensatt
allvarliga brister. Samtidigt måste de verka parallellt.
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perspektivet tacklas flera dagensdet kortsiktigaI av
information,trafiksäkerhetsproblem med åtgärder övervakningsom

det långsiktiga perspektivet kommerbestämmelser.och Inya
utformning den informations-och fordonenstrafikmiljöns samt nya

Även tyngdpunkten ifå ökad betydelse.tekniken att om
behövs dock alla åtgärder bådetrafiksäkerhetsarbetet förskjuts typer av

och lång sikt.kortpå
långsiktiga och kortsiktiga arbetetnyckeluppgift i både det ärEn att

trafiksäkerhetsproblemetskunskapförståelse för ochskapa om
för målen.åtgärder krävs nåoch deomfattning attsom

föreslårtrañksäkerhetsarbetet viinriktningDen ärsom enavnya
trafiksäkerhets-bakom det nationellavidareutveckling tankarnaav

utnyttja medborgarnas ochdock i högre gradVi vill ännuprogrammet.
ansvarstagande idelaktighet ochkompetens,aktörersandra

målgruppsorienteradevi frånDärför utgårtrafiksäkerhetsarbetet.
tidigare intekrafter för förändringsig destrategier inriktar somsom

trañksäkerhetsarbetet.lyfts fram ihar
medborgare, offentligafrån målgruppernautgårStrategierna

näringsliv.verk och bolagmyndigheter, samt

Medborgarstrategi1 5.3. 1

samhället medborgarnatrend istarkfinnsDet att agerar somen
samhällsförändringen. kani Dettaansvarstagande aktörerkompetenta,

minst inomsamhällslivet, inteområdenmångaiakttas inom av
väljerklorfritthandlarmiljöområdet. Många sorterar sopor,papper,

tvingasdetta förinteproduktersvanmärkta Man gör attetc. avman
medvetenintresserad ochkunnig,förlagstiftning ärutan att omman

ellerinteoch inväntarsjälvaMedborgamabehovet. att statentar ansvar
framgångsrika Agenda 21-ska Dettala vadandra ska göras.somom

ansvarstagande.och lokaltlokala iniativpåarbetet bygger
till för skapakrafter bör kunnapositivaMotsvarande atttas envara

trafik.säkerefterfrågan på
vill hapåmedborgarna,Vi utgår från sättatt ensamma som man

det inte självklarttrafik.vill ha säker Däremotgod miljö, är att manen
förolika åtgärder och effekternabehovetkopplingen mellan avser

trafiksäkerheten.
negativamedföra tilltrafiksäkerhetsförbättring synesOfta kan en
positivaökad restid och minskad frihet. Dekortsiktiga effekter, t.ex.

framtiden.skadade, ligger däremot idödade ochfärreeffekterna,
ska fåolika åtgärder,förståelsen förInformation kan öka men om man

delaktiga ikrävs de också blirmedborgarnablandhög attacceptansen
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förändringen. Det därför viktigt stärkaär människors delaktighetatt
och lokala ansvarstagande i trafiksäkerhetsarbetet på sättsamma som
har skett inom miljöarbetet.

medborgarstrategiEn bör därför syfta till att

öka kunskapen hos medborgarna trafiksäkerhetsproblem och0 om
hur dessa bäst löses
öka efterfrågan och stärka legitimiteten för kraven på säker trafik
stödja lokalt ansvarstagande och delaktighet i trafiksäkerhetsarbetet.

Naturligtvis innebär denna strategi inte ska undvikaatt attman
trafikregler, övervakning ställa krav på de enskildagenom m.m.

trafikanterna. Tyngdpunkten i trafiksäkerhetsarbetet förskjuts dock så
frivilligt ansvarstagande stimuleras.att
Att medborgarna ökat kommer leda till kraventar ökaratt attansvar

på väghållama genomföra trañksäkerhetshöjande åtgärder.att
Medborgama kommer kräva resultat. Det skapas efterfråganatt påen
säker trafik. därförDet viktigt väghållama harär beredskapatt att
hantera följderna strategi legitimitet åt medborgarnaattav en som ger

ökat och ställer krav.tar ansvar, agerar
viktig del iEn medborgarstrategi också stärkaär samverkanatten

mellan väghållama och olika frivilligorganisationer inom trafik-
säkerhetsarbetet. Dessa organisationer behöver stöd föräven att
utveckla sitt arbeta i den trafiksäkerhetsstrategin.sätt att nya

15.3.2 Strategi för offentliga myndigheter, verk och
bolag

Medborgarstrategin leder till kraven på de offentliga myndigheternaatt
ökar. Med offentliga myndigheter vi alla de politisktm.m. menar

styrda organisationer inom landsting och kommun på någotstat, som
sin verksamhet skapar, köpersätt eller på påverkarsättannatgenom

och trafik.transporter
Väghållarna måste för trafiksäkerheten.störreta ett systemansvar

innebär bl.a.Det människors tolerans våldatt mot yttre ett
avgörande måste påverka utformningensätt trafrkmiljön. Normalaav
mänskliga misstag ska inte få leda till död eller invaliditet. Det ställs
också ökade krav på räddning, vård och rehabilitering.

Offentliga organisationer upphandlareär ochstora transporterav
kollektivtrafik. Gällande upphandlingsregler tillåter i offentligaatt man
upphandlingar använder kriterier till skydd för liv och hälsa. Ett
exempel på detta Göteborgs kommun vidär upphandlingatt av
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områden med blandtrafik och ihastigheten ireglerarspårvagnstrafik
har tidigare inträffatsådana platser detPåtill hållplatser.anslutning

trafikanter.kört oskyddadehardär spårvagnarolyckorsvåra
införas vid upphandlingsäkerhetstänkande kanMotsvarande av

och färdtjänst.Skolskjutsarbusstrafik,
organisationerna ställa högaoffentligabör dearbetsgivareSom

anställdas tilloch demiljö vid tjänsteresorochsäkerhetpåkrav resor
eller inhyrningockså ställas vid köpkrav börSådanafrån arbetet.och

för detta kan utformasPrinciperverksamheten.för denfordon egnaav
för närvarandeVägverket utarbetartransportpolicy.ochi enrese-en
miljötänkande.ochstarkt säkerhets-byggerresepolicy ettsomny

med deöverenskommelserocksåkanArbetsbetsgivaren göra
dettaske. Exempel påoch från arbetet börtillanställda hur resornaom

cykelhjälm.användahar gjortsöverenskommelser attär omsom
skeroch verksamheterbebyggelseplaneringenviktigtDet är att av

trafik.säkertill kraven påhänsynsådant storsätt att tarett man
syftar således tillmyndigheteroffentligaförStrategin attm.m.

normalautformas såtrafikmiljöneftersträvaväghållarna ska attatt0
allvarligaellertill dödsfalllederintemisstagmänskliga

personskador
säkerhetlåtaverk och bolagmyndigheter,offentligastimulera att0

och tjänstervid upphandlingvägledandemiljöoch varoravvara
kvalitetssystemorganisationernasdelar ibli viktigasamt

bolagverk ochmyndigheter,offentliga att antastimulera en0
säkerhetdär höga kravochresepolicy för transporter,resoregna

anställdamedöverenskommelserfastmiljö slåsoch görasamt att
och från arbetet.tillresorom

med hänsynoch utformaslokaliserasverksamheterbebyggelse och0
trafik.säkerpåtill kraven

näringslivetStrategi för15.3.3

särskiltoch AvmängdskaparNäringslivet transporter.stor resoren
ellergodstransportersäljerföretagdeintresse är person-som

förprodukterellersäljerderesebyråer samttransporter, varorsom
och tjänsterföretagsUtbudet dessa styrsoch transporter. varoravresor

kunderna kommermarknaden. Om attefterfrågan på atttrormanav
utvecklingsprocessemamiljöochsäkerhetkrav påställa ökade sätts

utföras påellerlevereraskommeroch tjänster ettochigång attvaror
miljöanpassatochtrafiksäkert sätt.
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Införandet krockkuddar Åri bilar belyser detta. 1992av var
krockkudde standard endast på fåtal bilmodellerett på den svenska

Årmarknaden. 1995 den Standardutrustning i de flesta bilmodeller.var
Detta har skett helt lagstiftning ellerutan regelförändringar.
Myndigheterna har inte uttalat tydliga rekommendationer i frågan.ens
Utvecklingen kan beskrivas marknadsfenomen där bilköpareettsom
gjordes medvetna kudden fanns och braatt för säkerheten.om var
Därefter tordes ingen biltillverkare låta bli sina bilar medatt utrusta
krockkudde på grund risken för minskad försäljning.av

Att åstadkomma utveckling med lagstiftning reglerarsamma som
alla bilar säljs i Sverigeatt ska utrustade mednya som vara

krockkudde skulle mycket svårt, eftersom det skulle kräva enighetvara
inom EU.

Avgörande för näringslivsstrategins framgång i vilkenär grad
företagens kunder kan fås bli säkerhetsmedvetna.att
Näringslivsstrategin därför beroendeär strategierna förattav
medborgare och offentliga aktörer lyckas. Det endastär när
medborgare och offentliga myndigheter värderar säkerhet högtm.m.
och efterfrågar säkra produkter och tjänster utbudet ändras i störresom
skala och blir långsiktigt stabilt. Det därför viktigtär stärka deatt
kommersiella inslagen inom trafiksäkerhetsområdet.

Näringslivet kan, på offentligasätt myndigheter,samma som
stimuleras till säkerheten i sinaöveratt i sambandtransporterse egna
med tjänsteresor, arbetsresorvarutransporter, m.m.

Näringslivet också beroendeär frakta sina insatsvaroratt ochav
fárdigprodukter till anläggningar och kunder. Det viktigt kunnaär att
ställa ökade krav säkerhet för dessa försämratransporter utan att
företagens konkurrenskraft. Detta blir möjligt kraven på säkernär
trafik fått ökad legitimitet inom näringslivet.

En strategi för näringslivet syftar således till att

skapa marknad efterfrågar säkra och transporttjänster0 en som rese-
säkra produktersamt

stimulera näringslivet marknadens framtidamöta kravatt
stimulera näringslivet resepolicy föratt anta och0 en egna resor

överenskommelsertransporter görasamt att med de anställda
stärka legitimiteten för krav säker trafik inom näringslivets0
transporter



1997:35SOUtrafikSäker384

nollvisionengenomföraförStrategier15.4 att
vägtrafikeninom

deminskahandlartrafiksäkerhetsarbetetkortsiktiga attDet om
möjlighetNollvisionentrafiksäkerhetsproblemen. attsvåraste ger en

trafikvad säkerdefiniera är.
ohälsosamtförintetrafikanterinnebär utsättstrafikSäker ettatt

död,leder tillskadorvi allavåldohälsosamtMedvåld. sommenar
sjukskrivning.veckorsellerinvaliditet än tremer

förpåverkar riskenåtgärderuppnås atttrafik kanSäker somgenom
skadeföljdenpåverkaråtgärderochinträffaskaolycka somgenomen

ellernollolycksriskenAntingen måsteinträffar.olycka varaom en
vidskadas svårtdö ellerriskensådanskadeföljden attmåste att envara

undvikaheltmycket svårtdetEftersomnoll.olycka är attinträffad är
nollvisionenföreslås imisstagmänniskor att storaolyckor gör —-
olycka.skadeföljdenminimeraförinsatser görs att av en

gäller,trafikreglerföljer detrafikanternanödvändigtDet attär som
iansvarsfulltuppträder påövrigt sättoch ibilbälteanvänder ett

människornakravställa sådanaemellertid inte attkantrafiken. Man
insesmisstag. Dettade aldrigberoende görsäkerhetderas attär av

till för allabetänker ärtransportsystemetockså att avgrupperom man
kunnaska ocksåfunktionshindrade m.fl.gamla,människor. Barn,

säkert.sigförflytta
trafikantvilket våldbetydelse föravgörandeharHastigheten enen

Även trafikmiljönsfaktorer,andraolycka.för vidutsätts somen
skydds-användningochkonstruktionfordonensutformning, av

vidorsakarhastighetenskadorfaktiskavilkadockpåverkarutrustning,
olyckstillfállet.

resultatmodell kanmedvi hur styravisaravsnittdettaI enman
dödadenollmåletuppfyllariktningtrafiksäkerhetsarbetet i attmot om

skadade.noll svårtoch
tvåpåverkauppnåstrafikkan säkerframgått attSom genomovan

trafik:säkerbegeppetbakomgrundläggande faktorerochoberoende

0lyck0rxfakt0rerantaletpåverkarfaktorertrafikSäker somsom
skadefdljdpåverkar

vårredovisarVii undergrupper.delastrafik kansäkerBegreppet
följande delar:nollvisionen iför nåoch strategiresultatmodell att



Säker trafik 385SOU 1997:35

bilåkandesäkert
gåendeoch säkertsäker cykling

motorcykelåkande.moped- ochsäkert

bilåkandeSäkert15.4.1

olycksrisksäker bilföraredelartvåbilåkande uppbyggtSäkert är av -
skadeföljd.åkandesäkertoch

skaförarna.kvalitetskrav på DennehandlarförareSäker varaom
sig inom vissaoch i övrigt hållahastighetsgränsernahållanykter,

ramar.
bil och säkerskydd, säkersäkertbyggs väg,åkandeSäkert upp av

olyckasvårighetsgradskadomaspåverkar närfaktorerdvs. ensom
ochräddning, vårdgodockså läggasskaTill dettainträffar.

rehabilitering.
beskrivasbilåkande kansäkertinnebärDetta att som:

hållahastighetsgränserhållanykter förarebilåkande +Säkert +
trafikmiljö godsäkersäker bilskyddsäkertregler +andra + +x

rehabiliteringvård ochräddning,

förareNykter

åstadkommasVad ska
Årligen cirkaomkommerförare.nyktraförutsätterbilåkandeSäkert

med rattonykterhet.sambandiförare och50-100 passagerare
åstadkommasdetskaHur

medalla bilarproblemdettapålångsiktig lösning är utrustasattEn
såAlkolåsen kan konstrueraskörning.onykteromöjliggöralkolås som

nyktraalla i bilen sensorermärker ärinte systemetatt omavman
dockkort siktkupéluften. Påalkohol ifinns ärdetkänner av om

propagandaövervakning ochnykterhetslagstiftning,effektivare
föralkolås kan först aktualiserasLagstiftningnödvändigt. personerom

bilar med alkolåssinaalkoholproblem,med att utrustagenomsom
körkortet.behållakunna fåskulle

1996:123sitt betänkande SOUhar iDrograttfylleriutredningen
beredsdrograttfylleri. Förslagenlagstiftningeffektivareföreslagit mot

regeringen.närvarandeför av

13-17-0343
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Hålla hastighetsgränser

ska åstadkommasVad
bilåkande beroendeSäkert hastighetsöverträdelserna kanär attav

minimeras.
det åstadkommasskaHur

krävs effektivare polisövervakning.På kort sikt På längrenågot sikt
möjligheter.kan teknik erbjuda teknik kanNy användas fört.ex.ny

egenkontroll hastighet i första skede i fordon för kommersiellaettav -
Samtidigt krävs ökad förståelse och förtransporter. acceptans

hastighetsgränserna.
miljöFramkomlighet och måste vid val hastighetsgräns.vägas av

Hastighetsöverträdelser ska inte oberoende vilkenaccepteras, av
hastighetsgräns valts.som

Hålla andra regler

Vad ska åstadkommas
Minimera andelen regelöverträdelser. Gäller främst olika företrädes-

liknande.regler och
åstadkommasska detHur

polisövervakning ochkrävs både skärpt teknik utnyttjas iDet att ny
den utvecklas.takt med att

Övervakning regelefterlevnad bör andra lösavägas sättmot attav
utforma korsningarproblemen, på sådant sättattt.ex. attgenom

tillföreträdesregler inte leder svåra skador.missade
inträffar grund uppmärksamhetenolyckor på riktadMånga ärattav

trafiken. detta sammanhangoch det viktigtpå I ärän vägenannat att
mobiltelefontalande och trafiksäkerhet.följa utvecklingen av

Säkert skydd

åstadkommasVad ska
bältade förare ochbilåkande förutsätter BältadeSäkert passagerare.

skaderisk obältade.har cirka % lägre Målet alla50 än är attpersoner
använda bilbälte.ska

det åstadkommasskaHur
och kanAndelen bältade förare ökas med hjälppassagerare av

skärpt lagstiftning,traditionella medel, dvs. övervakning och
ska få alla använda bilbälte krävs dockpropaganda. Om att attman ny
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bältesinterlock finns. slårs.k. Systemetutnyttjas.teknik Prototyper av
bälteti bilen inte har tagit på påfärd någonförhindrarellerlarm om

med lagstiftning, dvs. detinterlockintroducera göraAtt atträtt sätt.
grund regler.torde svårt på EU:sbilar,obligatoriskt på avvaranya

framkomligskala kanTeknikupphandling i väg.större vara en mer
för medborgare,tidigare strategiemadock deFörutsättningen är att

det finns förståelsenäringsliv fungerar såochaktöreroffentliga att en
interlocksystemet.efterfråganför och

traditionellabältesinterlock måsteIntroduktionen avvägas motav
fungerandebältesanvändningen. skapaöka Attförmetoder att en

intebältesinterlock kan tid. Omkringmarknad systemetta
kommer införandetinförs på bilarendasteftermonteras att tautan nya

år.15-20

Säker bil

åstadkommasVad ska
bilar cirkabilar. säkrastesäkrare Dagensbilåkande förutsätter ärSäkert

skaderisk.döds- ellerfarligaste uttrycktdesäkrare50 % än som
åstadkommasska detHur

tidigare strategiema kringbilpark måste defå säkrarevi skaFör att en
fungera. Kunniga ochnäringslivoffentliga aktörermedborgare, samt

efterfråga säkrare produkterbilköpare måstesäkerhetsmedvetna som
internationella arbetet måstetillhandahåller.näringsliv Detlyhörtett

regelfrågor.och mindre påkonsumentfrågorpåallt inriktasmer
strategilagstiftningsorienteradmellannödvändigtDet vägaär att en
bli alltFörändringstakten kan förutsesmarknadsorienterad.och en

lagstiftning, medanenbart pålitamåstelångsammare enmanom
Ekonomiskasnabbare.förändring kanmarknadsorienterad

försäljnings- och fordonsskatterdifferentieradestynnedel, t.ex.som
beskattningdelbetänkandeVi har i vårtpåskynda utvecklingen.kan om

förändrad utformningföreslagit1996:165vägtrafiken SOU en avav
viktsfördelningjämnarestimuleraförfordonsskatten att aven

kollisionsolyckorminska skadeföljden viddärmedfordonsparken och
fordon.mellan

på landsbygdsvägartrafikmiljöSäkrare

åstadkommasskaVad
trafikmiljö landsbygdsvägar.säkrare påbilåkande förutsätterSäkert en

År singelolyckor, cirka ibilister i 140cirka 130omkom1995 möte
korsningssituationer.cirka i olikaomkörningsolyckor och 40eller
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utformadehögstreducerasDödsriskema kan avsevärt rättgenom
med sidoområdenåstadkomslandbygdsvägar. Detta görssom

möteskollisionerförhindrarmitträckenavkömingsbara, samtsom
korsningsutforrnningar.bättre

åstadkommasdetskaHur
hjälpmednärvarande s.k.förutvecklar ratingsystemVägverket ett vars

beskrivas. Ratingsystemetlandsbygdsväg kanenskildförsäkerheten en
för effektivt koncentrerahjälpmedelbeskrivaskan attettsom

bygger påsäkerhetseffekt. Systemetdär de får attinsatserna störst man
förbefintlig skaför huranvisningartydliga väg attfår renoverasen

i förstaapplicera ratingsystemetO-visionsstandard. Genomuppnå att
motorvägsstandardidag harhögtrafikerade intehand de vägar som

säkerhetsproblemen effektivast. Systemet äråt dekommer störstaman
hastighetenhela tidenutformningsstandarden vägsuppbyggt så motatt

låghastighetsidoområden och högriskablamedEn vägvägen. ger
utformningtekniskaoch vägmiljönssåledesrating. Det vägensär som

hastigheten.tillåtnabestämmande for denbör vara

trafikmiljö i tätortSäkrare

åstadkommasVad ska
iallvarligteller skadasdödasbilisterlika mångainteDet är som
iallt kollisionerframförProblemenlandsbygden.på ärtätorter som

medkombinationikollisionshastigheter rätahögakorsningar
lösasproblem kansida.påkörning i Dettakollisionsvinklar, dvs.

överstiger 50hastigheten intesåkorsningamautforma attattgenom
dyliktstolpar ochsidohinderfastaPåkörningkollisioner.km/h vid av

ellerdembort sättaundvikas attkan att ta uppgenomgenom
eftergivligalösning sättaärskyddsräcken. En att uppannan

dentätortstrafikenproblem isärskilt ärstolpar.krockvänliga Ett
bakifrån.påkörningefternackskadorandelenökande

åstadkommasdetskaHur
får ändradKorsningarräcken.skyddas medellerbortSidohinder tas
påkörningvidanvändas. Skadorteknikkanalternativtutformning, ny

bättrelång siktminskas påförmodligenkanbakifrån genom
stimulerastrañkantemasikt börkortbilarna. På attutformning av

tillavståndhålla längreochbromsljusplaceradeanvända högt att
lagstiftning,skekanfordon.framförvarande Detta t.ex.genom

propaganda.ochövervakning
cykling ochsäkeråstadkommaproblemdet attI störreär etttätorter

gåendeför säkertValet strategierbilåkande.säkertgåendesäkert än av
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och säker cykling kommer påverka hur väljer lösa bilistersatt attman
säkerhetsproblem i tätort.

vårdFörbättrad räddning, och rehabilitering trafikskadadeav

Generellt gäller de totala hälsoförlustema i trafiken kan minskasatt
effektiviserasräddningsinsatsema vården ochatt samtgenom

rehabiliteringen förbättras. Tiden från olyckan till dess den skadade får
avgörande möjligheternavård ofta för rädda liv.är att

förebygga allvarliga konsekvenser skador det viktigtFör äratt av
kunskapen hos alla trafikanter förstahöja hjälpen och vadatt om man

olycksplats.ska på också viktigt förbättraDet ärgöra atten
effektivtlarmorganisationen och ha förett transportsystem

sjukvårdspersonal och skadade.
utbyggd räddningsorganisation kan medföra höjdaEn drifts-

kostnader. för landstingen.

gående och säker cyklingSäkertl5.4.2

gående och säkerResultatmodellen för säkert cykling byggs upp
följande sätt:

ökad synbarhet säker konflikt säkerSäker GC Separering + +x
bilfiont cykelhjälmC god räddning, vård och rehabilitering++

säkerhetsproblemet för cyklister och gående enligtDet är,stora
olycksrapportering, kollisioner med bilar inkl. bussar ochpolisens

lastbilar. kan i princip hanteras två AntingenDetta sätt. separeras
sänks bilarnas hastighet till maximalt km/h därtrafikslagen eller 30

delaroskyddade trafikanter och bilar utrymme.samma
ökad synbarhet minskar gåendes och cyklistersSeparering och

konflikt, bilfront,olycksrisk, medan säker säker cykelhjälm godsamt
rehabilitering lindrar konsekvensernaräddning, vård och olycka.av en

Separering

Vad ska åstadkommas
Fysisk Separering oskyddade trafikanter från biltrafik endaär sättetav

oskyddades säkerhetsproblem där bilarna kör snabbarelösa de 30änatt
förkm/h. Undersökningar har visat risken gående bliratt att en som
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bil dör eller skadas svårt ökar dramatisktpåkörd med hastigheterenav
km/h blir skadorna oftastkm/h. Under 30 lindriga.30över

ska det åstadkommasHur
fysiskaSeparering kräver åtgärder i eller gatumiljön. Dettaväg-

delarinte Relativt iåstadkoms över gatunätet tätorternatt. storaen av
gäller inte för landsbygdensdetta Ivägnät. tätorterär ärseparerat, men

skillnad från på landsbygden, möjligtdet också, till sänkaatt
Tillfälligatill km/h. lösningar kan tänkashastigheten 30 på

Ölandsbronexempel där säkerhetsskällandsbygden. Ett är man av
erbjudercykeltrafrk och i stället gratis bussresa inkl. cykelförbjudit

fullfölja långt gående separering krävsbron. Föröver att storaen
och landsbygd.investeringar både i tätort

framkomlighet oskyddade trafikantersBilisters måste vägas mot
flerinte cyklister omkommersäkerhet. Det gör attsom

omkomlandsbygdsvägama år 1995 11 personer cyklisternaär att
högtrafrkeradesig för de Cirka gåenderedan aktar 25vägarna.

landsbygdsvägama ungefär det dubblaomkommer årligen mot
tanke hur mycket gångtrafik finns iantalet i Medtätort. mer som

risken gå på landsbygdsväg hög. Deärtätortema att extremten som
ofta och äldre frånlandsbygdsvägar barn på till ellergår på är väg

således tydlig konflikt mellan olikabusshållplats. finnsDet en
intressen.gruppers

Ökad synbarhet

åstadkommasVad ska
blir bilar, specielltcyklister och gående påkördaundvikaFör attatt av

oskyddade trafikanterna bättre.mörkt, de Dettadet måsteärnär synas
ökarlösning de oskyddades problemingenutgör permanent menav

säkerhet.kortsiktigt de oskyddades
åstadkommasska detHur

effekt. tänkbartkampanjer har viss också medTraditionella Det är
lagstiftning.

Åtgärder synbarhet måste förbättringarför ökad vägas mot av
kan förbättrad synbarhet hjälpa de oskyddadestrafrkmiljön. Kortsiktigt

lösningdet ingensituation, sättär permanent sommen samma
trafrkmiljöförbättringar.
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Säker konflikt

Vad ska åstadkommas
oskyddade trafikanter inteDär kan från biltrafiken eller därsepareras

oskyddade trafikanter ska tillåtas dominera delat trafikrum, iett t.ex.
bostadsområden och tätortskämor, måste bilarnas hastighet sänkas till

km/h.30
ska det åstadkommasHur

Bilamas hastigheter kan sänkas på mängd olika skyltning ochsätt:en
övervakning; fysiska åtgärder eller avsmalningar;som gupp
användning teknik begränsar bilarnas hastigheter etc.av ny som
Sannolikt behövs kombination dessa åtgärder. teknikNy kanen av
också användas för egenkontroll vid offentlig upphandling av

kollektivtrafik, färdtjänst Beställaren kantransporter, t.ex. m.m.
erbjuda radiosändare i maximalett system tätortenav som anger
hastighet. Bussföretaget kan välja dessa hastigheteratt garantera att
inte överskrids sina bussar med hastighetsgivareatt utrustagenom
kopplade till radiosändama.

Som framgått kapitel föreslår11 vi kommunernaattav ges
möjlighet från gällande bashastighet 50 km/h igöraatt avsteg tätort
för införa km/h30 i områden med blandtrafik.att

Säker bilfront

Vad ska åstadkommas
Bilfrontema ska utformas så de så lindriga skador möjligt.att ger som

ska det åstadkommasHur
krav och provmetoder föreslagna,Nya inte införda.är Kravännumen

från konsumenterna kan verksamt medel få säkrare fordon.ett attvara

Cykelhjälm

Vad ska åstadkommas
Säker cykling förutsätter cykelhjälm används. En cyklist medatt
cykelhjälm har cirka 60-70 % lägre skaderisk cyklister hjälm.än utan

ska det åstadkommasHur
svårt få alla cyklisterDet använda cykelhjälm. Utländskaär att att

erfarenheter visar kan nå cirka 80 % användning medatt man
traditionell lagstiftning. tordeDetta till svenska förhållandenöversatt
innebära vi skulle kunna få cykelhjälmsanvändning påatt emoten upp
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lagstiftning eftersom vi generellt laglydiga.med Nu90% ärsett
cyklistema hjälm. Erfarenheterna visaranvänder knappt 20 % attav

den frivilliga användningen cirkabra resultatlagstiftning ärnärger
föreslårsannolikt inom år i Sverige. Vidvs. 230-40 %, att man

de åren.cykelhjälm inomlagstiftar närmasteom

vård rehabilitering trafikskadadeochFörbättrad räddning, av

i trafiken kan minskastotala hälsoförlustemagäller deGenerellt att
effektiviseras vården ochräddningsinsatsema samt attattgenom

rehabiliteringen förbättras.

motorcykelåkandemoped- ochSäkert15.4.3

motorcykelåkande föreslås blimoped- ochResultatmodellen för säkert
följande:

synbarhet säkert skyddförare Ökadmoped/mc säkerSäker ++ x
rehabiliteringvård ochräddning,god

säkertsänker olycksrisken medanökad synbarhetförare ochSäker
skadeföljden.minskarskydd

År imotorcyklister och mopedisterdrygt 10omkom 301995
säkerhet mycket svårt.motorcyklisternasförbättravägtrafiken. Att är

bilar, bilisternaslika fortMotorcyklistema kör utansom men
farter ofta kringgenuint oskyddade ibältesäkerhetsbur, De ärm.m.

skyddsställsäkerhetsutrustning, hjälmar,kanSjälvfalletkm/h.100
förmodligen inte tillräckligt. Dettaständigt förbättras, menm.m.

olyckor,generella strategiO-visionensinnebär att acceptera attatt men
blir tillämpa.dessa, svårare Detkonsekvensernaförsöka hantera attav
förbättra motorcyklisternasväsentligtstrategi förbehövs atten

säkerhet.

Säker förare

Vad ska åstadkommas
långtgående krav lämplighet,ställa myckethandlarDet attom

vidareutbildningutbildning, m.m.
integritetskränkandeuppfattasstrategi kommerDenna att som av
uppfylla de hårdainte kommermotorcyklisteralla de att nyasom



SäkerSOU 1997:35 trafik 393

får dock motorcyklist har dödsriskkraven. Detta vägas mot att en en
industriarbetaresöverstiger med och vältimme 1000gottensomper

gånger.

Ökad synbarhet

åstadkommasVad ska
mopedister och mc-åkare blir påkörda bilarundvikaFör attatt av

trafiken. ingen lösningde bättre i Dettabehöver utgör permanentsynas
kan bidrag till säkerheten.problem,deras utgöra ettmenav

Säkert skydd

åstadkommasVad ska
kan utveck-mc-åkande hjälmar, skinnställ m.m.förSkyddssystemen

olycka.skydd vidför bättrelas att ge

vård rehabilitering trafikskadadeochräddning,Förbättrad av

trafiken kan minskastotala hälsoförlustema igäller deGenerellt att
effektiviseras, vården ochräddningsinsatsemaattgenom

förbättras.rehabiliteringen

effekter strateginfor ochKostnader15.5 av
vägtrafikenför nollvisionen inom

kommer,nollvisionen innefattarmålsättningarstrategier ochDe som
innebäratillräckliga avsätts, stort steg motatt ettresurserom

genomförande.nollvisionens
genomförakostnaderna för säkerberäknasvårtDet attär att en

vissaredovisat storleksordningenVägverket hartrafik, avmen
Åtgärder delar, dvs.riktas trafiksystemets allamåstekostnader. mot

fysisk miljö.fordon ochmänniska,
trafik innebär bl.a.åstadkomma säkerAtt vägtransportsystemetatt

från människans vâldstolerans.med utgångspunkt Dettautformasska
i princip antingentrafik kan skapas på tvåsäkerbetyder sättatt att ——

investeringar iellerhastigheterlägre vägar,gator,genomgenom
säkerhetsutrustning.fordon och

sänkning hastigheterna från 110 ochgenerellExempelvis kan aven
ellerdär det finns risk för kollisionerkm/hkm/h till på90 70 vägar
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allvarliga skador vid avkömingar innebära ökade restidskostnader med
i storleksordningen mdkr10 år. påverkarDetta tillgänglighetenper

och nackdelarnegativt för näringslivet och den regionalager
utvecklingen. uppskattning trañksäkerhetseffektenEn är attgrov av
antalet dödade och allvarligt skadade skulle minska med minst en
fjärdedel det statliga vägnätet.

alternativa åstadkomma säker trafikDet sättet att är att genom
fysiska åtgärder skilja motriktade trafikströmmar från varandra med

form räcke och ordna säkrarenågon sidoområden. fåFöratt attav
ungefär trañksäkerhetseffekt, med hastighetssänkning,samma som
behövs räcken de trafikstarkapå och breda tvåfáltsvägamamest som

tillåten hastighethar på 70 km/h. Dessutom krävs omfattandeöveren
utefter sidornaåtgärder de landsbygdsvägarna. Kostnadernastörreav

kan bedömas till i storleksordningen 60 mdkr.
Ökadeblir komplicerat.Inom restider förtätortema mönstret mer

bilar kan innebära överflyttning trafik till gång- och cykeltrafiken av
till kollektivtrafik.samt

svårt beräkna kostnaderna för investeringarDet påär att ett
tillförlitligt Kommunförbundet har bedömt det skulle kostasätt. att
cirka mdkr bygga kommunala sådant5 sättatt gator ett attom man
kan införa säkerhetsdifferentierat hastighetssystem iett tätortema.

tekniska alternativ innebärAndra mindre fysiska åtgärdersom
användning informationsteknik kan innebära samhällsekonomiskaav
fördelar. tillämpning hastighetsdifferentiering, bättreEn ärav som
anpassad till de oskyddade trañkantemas våldstolerans dagensän

trafiksäkerhetseffekter.hastighet, mycket storager
Kostnader för fordonsanknutna säkerhetssystem; bältesinterlock,

alkolås, automatisk hastighetsbegränsare beräknas maximaltm.m.,
kosta kr/bil tekniken och produktionen1000 innebärDetnär mognat.
totalt mdkr i merkostnad. kan tillkomma4-5 Det vissa kostnaderäven
för samhällets infrasruktur, för hastighetsgivare.t.ex.

kostarSammantaget de exemplifierade investeringarna i
storleksordningen 80-90 mdkr. Med beaktande effekterna frånav
trafiksäkerhetsarbetet i övrigt kan uppskatta risken förgrovt att attman
dödas eller skadas minskar tillsvårt nivå väsentligt lägreär änen som
halva dagens nivå. trafikskademinskningDenna kan värderas till i
storleksordningen mdkr/år.20 blir såledesNyttan betydligt större än
kostnaden.
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15.6 förAnsvar genomförande av
trafiksäkerhetsstrategierna

Kommunikationsdepartementet har övergripande för allaett ansvar
frågor trafiksäkerhet och de författningarrör tillhör området.som som
Även justitiedepartementet har viktig roll.en

Respektive trafikverk har operationellt förett ansvar
trafiksäkerheten inom sitt verksamhetsområde.

Sedan våren har Vägverket1996 samlat sektorsansvarett ansvar - -
för trafiksäkerheten och trafiksäkerhetsarbetet inom vägtrafiken.
Vägverket har därmed resultatansvar för trafiksäkerhetsarbetetett att
bedrivs effektivt och samordnat för målen nås. dettaIsamt att ansvar
ligger bl.a. att

säkerställa arbetet bedrivs resultatinriktatatt
övriga aktörerengagera

följa utvärdera och trafiksäkerhetsutvecklingenrapporteraupp, om
utarbeta underlag för politiska beslut.

således Vägverkets uppgiftDet i samverkan med andraär att
aktörer, kommunerna, Rikspolisstyrelsen och frivillig-t.ex.som
organisationer, vidareutveckla de strategier och den resultatmodell som
vi har redovisat här till samlat handlingsprogram för säker trafik.ett

Vi har i resultatmodellen visat exempel på angelägna åtgärder
säker trafik vilka kan kräva författningsförändringar,vägen mot en

hastighetsgräns 30 km/h där oskyddade trafikanter ocht.ex.som
bilar trafikutrymme,delar krav på cykelhjälm, system garanterarsom
nyktra och bältade förare alkolås och interlock åtgärder församt
hastighetsanpassning. Vi har dock inte det motiverat redovisaansett att
förslag till författningsförändringar eftersom regeringen för närvarande
bereder trafiksäkerhetsproposition läggas fram underväntasen som
1997. dessutom nödvändigtDet författningsförändringarär att
samordnas med andra åtgärder i samlat handlingsprogram för säkerett
trafik. uppgift förDetta regeringen och Vägverket.är en

Vägverket har också för trafiksäkerhetenett stort ansvar som
väghållare för det statliga ökaFör trafiksäkerheten på detvägnätet. att
statliga krävs i fall fortsattavissa nyinvesteringar.vägnätet Det dockär

viktigare förbättra sträckor och korsningar med höga olyckstalännu att
på det befintliga braEtt underhåll och effektiv drift harvägnätet. en
också betydelse för trafiksäkerheten. regeringensI infrastruktur-stor
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föreslås ökade insatser bådeproposition 1996/97:53 på riktade trafik-
drift underhåll.säkerhetsåtgärder och och

för förarutbildningenVägverket har även att motansvar svarar upp
trafiklärarutbildningenssäkerhetstänkande. Frågan innehållökatett om

bereds för närvarande inom regeringskansliet.organisationoch
utreda ökade krav på handledare och elever i sambandVägverket bör

Vägverket bör också undersökaövningskörning.med privat
stegvis körkortsutbildning, innebärförutsättningarna för atten som

möjlighet erhålla erfarenhet bilkörningkörkortselevema attges av
idag.trafiksäkra förhållandenunder änmer

föreslår också länen och regionerna får ökatRegeringen att ett
beslut den regionala infrastrukturen.för planering och omavansvar

möjligheter förbättraoch regionernalänenDetta större attger
respektive län.trafiksäkerheten i

detaljplaner de striderLänsstyrelserna kan överpröva motom
säkerhet eller inkräktar riksintressen.hälsa ochuppställda krav på

trafiksäkerhets-Genomförande15.7 av
åtgärder tätort1

landsbygden och iTrafiksäkerhetsproblemet både på tätortema.är stort
hälften de skadorna ochdödsfallen, cirka svåratredjedelNära avaven

vägtrafiken inträffar i och dåalla skador itredjedelartvå tätortemaav
väghållare för. sker ikommunerna Dessutomoftast på ärvägar som

kanfallolyckor med fotgängare och cyklistermångatätortema som
olyckor saknas ioch långa sjukskrivningar.lidande Dessaorsaka stort

polisrapporterade olyckor.olycksstatistik bygger påden som
trafikmiljön på det statligasatsning förbättraEn vägnätetatt

de kommunalaföljas åtgärder påsåledesmåste gatorna omav
uppfyllas; sitt förska kunna måstenollvisionen Kommunerna ta ansvar

och skaderiskema i tätortstrafiken bl.a.minimera olycks-att genom en
trafikplanering och effektiv skötselsamhälls- ochaktiv vägar,aven

och och cykelvägar.gång-gator
förKommunförbundet finns det växande intresseEnligt ett

ochhos kommunerna, insatserna begränsastrafiksäkerhet men
kommunernas trängda ekonomi.framåt i tiden på grundförskjuts av

kommunerna ekonomiska skäl tvingas avståfinns risk förDet att av
trafiksäkerhet .med högre kostnads-investeringar ifrån många

genomföras de statligadem kaneffektivitet vägarna.än som
åtgärder främsta syftegenomförde år 1995Kommunerna vars var

itrafiksäkerheten till sammanlagd kostnad påförbättraatt en
enligtmiljard kronor. har dock,storleksordningen Manl
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genomföra ytterligare åtgärderförberedskapKommunförbundet, att
förfogande.ställs tillresurserom

Kommunförbundet, behov expertstödenligtockså,finnsDet ett av
kurser allaled handböcker ochikunskapsutvecklingoch nästasamt om

tillståndsmätning, grunddatagällertrañksäkerhetsarbetet. Detdelar av
åtgärdersåtgärdsanalysorsaks- ochstatistikhantering, samtoch

kostnader.effekter ochutformning,
sitt stöd tillVägverket ökarviktigtdärfördetVi attanser

kan höjas ochkvaliténtrafrksäkerhetsarbete såkommunernas att
nollvisionen.med nådelaktiga i arbetetbli allt attkommunerna mer
ekonomiskakommunernanödvändigtocksåDet attär ge

åtgärdertrafrksäkerhetshöjandevidtakunnaförutsättningar gatoratt
och GC-vägar.

särskild fondskaparföreslagitharKommunförbundet statenatt en
kostnadseffektivatillsöka anslagska kunnakommunernafrån vilken

behöver fondenEnligt förslagettrafrksäkerhetsåtgärder i tätort. vara av
stöddetförmkr år,minst 500storleksordningen att somgeper

trafiksäkerhetsmålen.nationellaförverkliga dekunnaförerfordras att
200-300 mkrskulle behövasdetuppskattarKommunförbundet attt.ex.

åtgärderhastighetsdämpandegenomföraföri årår att som gertreper
hälften deminsttill km/h i30 störrehastighetensänkamöjlighet att av

tätortema.
förinfrastrukturinriktningpropositionenhar iRegeringen om

kronormiljardsammanlagt 1föreslagitframtida atttransporter
imiljöförbättringarochtrafiksäkerhets-tillbidragförreserveras

deingår iBidragenfemårsperioden 1998-2002.underkommunerna
trafrkanläggningar.regionalaföranslagennya

trafrksäkerhetsåtgärder i kommunernatillstödetstatligaDet nya
bidra tillaktivtmöjlighetkommunernasöka attattkommer att

följaemellertid viktigtdetViuppnås.nollvisionen att nogaanser
kommunaladettrafiksäkerheten vägnätet samtutvecklingen avav

visar sigdetdessa. Omeffekternaochde insatser görs avsom
bedömstrafik och detsäkeruppnånödvändigt för att somen

ökadanslagen iregionalabör deeffektivtsamhällsekonomisk
dettrafikmiljöförbättrande åtgärder påföranvändaskunnautsträckning

stödjadetangeläget kanSärskiltkommunala attvägnätet. vara
trafrksäkerhets-framgångsrikavisar pådemonstrationsprojekt som
trafrksäkerhets-marknadsföratillbidrardärigenomprojekt och att

arbetet.
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15.8 Trafiksäkerheten inom andra trañkslag

järnvägstrafikenFör genomför Banverket satsningar förstora att
minska olycksrisken. sker främstDet slopa plankorsningarattgenom

skydda de kvarvarande bättre. Vidare minskarsamt att olycksrisken
successivt förbättrad bankvalitet utbyggd ATCsamtgenom en en
Automatisk tågkontroll. bedrivsDet kontinuerlig utbildningäven en

berörd personal vad gäller säkerhetskrav och arbetsrutiner liksomav
utveckling järnvägens interna trafikregler.av

Under tioårsperioden 1986-1995 dödades cirka 200 ipersoner
plankorsningsolyckor mellan och järnväg. Omkringväg 120 personer
skadades allvarligt.

tågtrafiken dödadesI i genomsnitt 2 år underpassagerare per
perioden 1985-1994. Detta ungefär 0,35 dödade miljardmotsvarar per
personkilometer. Risken dödas inom vägtrafiken cirkaatt 17var
gånger högre under period.samma

För sjötrafiken har Sjösäkerhetskommittén nyligen lagt fram ett
handlingsprogram för ökad Sjösäkerhet SOU 1996: 182. Det täcker ett
brett fält med bl.a. internationellt samarbete i IMO, ansvarsfrågor,
informations- och dokumentationsfrågor, tjänsteexport, hamnstats-
kontroll, Sjöfartsinspektionens verksamhet, rollfördelning och
samarbete med klassiflceringssällskapen, stabilitets- och konstruk-
tionsfrågor, brandsäkerhet, livräddningsutrustning, nykterhetsfrågor

forskning och utveckling.samt
Inom flyget det övergripande traflksäkerhetsmåletär att

flygsäkerhetsstandarden i Sverige ska minst lika hög den ivara som
övriga välutvecklade luftfartsnationer.

Luftfartsinspektionen målet uppfyllt. Genomatt är attanser
Luftfartsinspektionen följer och medverkar i det internationella
flygsäkerhetsarbetet, till del domineras destor storasom av
välutvecklade luftfartsnationema, läggs grunden och förutsättningarna
för hög flygsäkerhet i Sverige.även

Haverifrekvensen och antalet omkomna under den senaste
tioårsperioden ligger i paritet med den i nationer Storbritannien,som
Tyskland och USA. Antalet haverier i svensk luftfart totalt 0,54var per

flygtimmar100 000 och antalet omkomna 0,04 100 000 flygtimmarper
under perioden 1986-1995.

privatflygetInom omkom sju under 1996 och 22personer personer
under vilket1995, onormalt olycksdrabbat år.ettvar

finnsDet omfattande internationellt samarbete inomett
flygsäkerhetsområdet. Utvecklingen inom EU inriktas mot en
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påverkar iflygsäkerhetsmyndighet i Detta utsträckning detEuropa. stor
flygsäkerhetsarbetet. regelverketsvenska Det gemensamma som

Aviation Authorities omfattar redan deinom Joint JAAutvecklats nu
konstruktions- och byggbestämmelser förområdenaviktigaste -

underhållflygmateriel, tekniskt flygmateriel,luftfartyg och av
certifikatbestämmelserflygbolag för piloterflygoperativ drift i samt

europeiskadelar detta regelverk redanoch tekniker. Vissa ärav
år hela regelverket infört i den svenskagällande i Sverige. Om några är

bestämmelser grundläggande, strategisktluftfarten. Dessa utgör ettnya
flygsäkerhetsarbetet.det fortsattastyrmedel i

miljöbedömningStrategisk15.9

åtgärdsstrategin kan ha miljöstrategisk betydelse.aspekterVissa av
tyngdpunkten åtgärderna på fordonetläggaemellanValet står att av

och för trafikantema.i infrastruktureneller åtgärderpå
minska trafiken i åtgärdersyftar tillåtgärderMed tätorter,attsom

till samverkan mellanmöjlighetercykel skapas mångaför gång och
landsväg förhastigheter påoch miljö.trafiksäkerhet Lägre är gynnsamt

finnas motsättningkan däremotoch utsläpp.bränsleförbrukning Det en
till km/h i ochfrån 30sänkt hastighet 50mellan tätort

ökar i detta intervall.avgasutsläpp sombränsleförbrukning och
bilens konkurrenskraft gångminskar dockhastigheterSänkta gentemot

mycket väl bli positiv frånNettoeffekten kanoch buss.och cykel
miljösynpunkt.





SOU 4011997:35

tillgängligt16 Ett transportsystem

tillgängliga handlaråtgärd förviktigEn göra transportsystemenatt mer
behovkollektivtrafiken till funktionshindrades iatt anpassaom

närvarande. blir kollektiv-grad för Därigenomväsentligt högre än
alla ioch kan utnyttjas i högre gradattraktivtrafiken av gruppermer

samhället.

tillgänglighetMål för16.1

allautformat så det kanska utnyttjasT attransportsystemet avvara
ska ökande gradkollektiva trafikenmedborgare. Den i göras

särskilda behovfunktionshindrade harför Detillgänglig personer. som
transportmöjligheter.anpassadeska erbjudas

och fördelningspolitisk karaktär.social Detmål harDetta en
samhället, de inte harihandlar även samtatt grupper somsvagareom

transportförsörjning.tillfredsställandehabil, ska en
berorviss del utjämna skillnaderkan tillTransporter som av

har tillgång till bilförutsättningar. intemänniskors olika Personer som
till olika aktiviteter andra.tillgänglighet Denhar betydligt änsämre

förskillnad underlagetförstärker dennaökade bilismen attgenom
glesas Därmedoch bebyggelsenkollektivtrafiken minskar ut.

för kollektivtrafiken.förutsättningarnaförsämras
förökande grad tillgängligtrafiken ska ikollektivaDen göras

landetmiljon människor ifunktionshinder. Drygtmed enpersoner
det gäller förflytta sig. Mångahandikappadebedöms när att avvara

resmöjligheter. Undersökningar bl.a.saknar i dag avdessa människor
funktionshindrademånga äldre ochSamresutredningen har visat att

färdmedel, dessaanvända kollektivaskulle kunna om var merpersoner
handikappanpassade i dag.än

således fundamental roll för allaKollektivtrafiken har att geen
transportförsörjning och deltillfredsställandemedborgare utgör enen

samhällsservicen. Samtidigt varierarden grundläggande transport-av
olika delar landet, liksom mellanförutsättningama kraftigt inom av

därför ofrånkomligt de faktiskaoch landsbygd. Det är atttätorter
olika delar, påockså varierar mellan landetstillgänglighetskraven
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inom andra samhällsområden.sätt Det måste ocksåsamma som vara
möjligt inom skilda delar landet kunna ställaatt olika krav vilkaav
mål vill ha för tillgängligheten till transporter.man

Ansvaret för utforma förmål tillgänglighetenatt regional och
lokal nivå ligger hos ansvariga på dessa nivåer. Exempelvis bör
kommuner och landsting ansvariga för den kollektiva trafiken påsom
regional och lokal nivå formulera sina tillgänglighetsmål föregna
kollektivtrafiken och för de följsta attansvar upp.

ökad tillgänglighetEn behöver inte alltid innebära resandetatt
också måste öka. Utvecklingen och spridningen modernav
informationsteknik innebär kraftfull ökning människors kommu-en av
nikationsmöjligheter. framsyntEn planering markanvändningen ochav
lokalisering verksamheter kan på sikt leda till minskaatt transport-av
behoven, samtidigt tillgängligheten till olika aktiviteter ökar.som
Detta ställer krav på god samverkan mellan trafikpolitiken ochen
andra politikområden, främst lokal och regional nivå. Ansvaret för
människors möjligheter olikanå verksamheter måste därföratt m.m.
delas mellan flera samhällssektorer.

16.2 Vad i daggörs

Inom Vägverket pågår omfattande arbete med handikapp-ett
anpassning kollektivtrafiken och vägtrafiken. Som exempel kanav
följande nämnas:

Vägverket har utarbetat policy handikappansvar, bl.a.0 en om som
bygger på standardregler.FN:s unktionshindradesF behov ska vägas

vid alla beslut väghållning, vägtrafikmiljörör ochsom
vägtrafikfordon. Policyn har förankrats i den Vägverket tillsattaav
Rådgivande delegationen för handikappjrågor.

VägverketsI sju regioner har Regionala råd för handikappfrågor0
bildats. Råden har påbörjat arbetet med utarbeta handlingsplaneratt
med åtgärdsprogram för kollektivtrafik respektive handikapp-
anpassning befintlig vägmiljö. Arbetet sker i samverkan medav
trafikhuvudmännen.
Vägverket har träffat avtal med Svenska Lokaltrafikföreningenett0
SLTF. Enligt avtalet åtar sig SLTF rekommenderaatt
trafikhuvudmännen i samverkan med Vägverket, kommuner ochatt
landsting för utarbeta föratt stegvisattsvara program anpassa

fordon och trafikmiljön till funktionshindrades behov utifrån en
områdes- och linjevis Programmen syftarprioritering. till få helaatt
reskedjan fungera och omfattar därför frågoratt såvälrörsom
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linjesträckning, trafikering fordonens, hållplatsemas,som
och trafikmiljöns utformning.terminalemas Information, service

biljettautomater och teknik behandlas också.samt annan
har påbörjat arbetet med nationelltVägverket kollektivtrafik-ett0

där ökad tillgänglighet for funktionshindrade kommer attprogram,
framträdande roll.ges en

gällande regelverkVägverket för statsbidrag tillgör översyn av0 en
för regional kollektivtrafik.vissa investeringar regelverket,Det nya

beräknas bli klart under kommer i utsträckning1997, störreattsom
dag beakta och beskriva krav på handikappanpassning.iän att

för handikappanpassningsektorsövergripande allDet ansvaret0 av
kollektivtrafik ställer krav på samordning trafikslagen.över
Vägverket har därför bildat HandSamgruppen, bestårsom av

Luftfartsverket,för Banverket, Boverket, Sjöfarts-Företrädare SJ,
Vägverket.verket och

handikappkunskap har utvecklats inom Vägverket.kurs iEn0

följande:ansvarsområde pågårBanverketsInom

plattformar till mellanhög nivå.Anpassning av
terminaler och under ledning.Utveckling SJ Genomresecentraav :s
förbättras de funktionshindrades framkomlighetdetta arbete

väsentligt.
först inom lightUtveckling låggolvsfordon rail-systemen, men0 av

inom konventionell tågtrafik.sedan också

ansvarsområde har samverkansgruppLuftfartsverketsInom en ny
handikapporganisationerna. Luftfartenmellan luftfarten ochbildats
Svenska Kommunförbundet ochLuftfartsverket, SAS.representeras av

för tillgänglighetenhar varit föregångare ökaSvensk sjöfart atten
passagerartrafiken.funktionshindrade inom flesta deför De storaav

Viking Line och harrederierna Silja Line, Stena Line ägnat storsom
funktionshindrades behov. finnsde problemen iDe störstaomsorg om

exempelmindre fartygen, det finns på lyckade projekt. Bl.a.de men
Älvsnabbenpassagerartrafiken med i Göteborgkan utvecklingen av

fartyghar både kajer och for högDärnämnas. anpassats en
funktionshindrade.tillgänglighet för
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Åtgärderoch kostnader16.3 för göraatt
kollektivtra 1ken tillgänglig for funktions-
hindrade

vilka åtgärder skaNär prioriteras for förbättraöverväger attman som
för funktionshindradetillgängligheten till kollektivtrafiken måste man

krav i fokus och utgå från hela från dörr tillsätta resenäremas att resan
ska fungera. gäller således såväl utformningdörr Det gångvägar,av

hållplatser och terminaler fordon för information ochsamt systemsom
biljetthantering.

skrivelserTrafikverken har i till regeringen i september 1996
redovisat behovet åtgärder för öka tillgängligheten förattav
funktionshindrade. Vi trafikverkens redovisningar beskriverattanser

åtgärderbehoven på bra sätt.ettav

Vägverket16.3.1

Vägverket har redovisat åtgärdsbehov åtminstone mkr2 970ett
under tioårsperioden 1998-2007. Behovet kommer dock studerasatt
ytterligare i det fortsatta arbetet på Vägverket och inom de
samverkansgrupper finns handikappanpassning. Vägverketssom om
skrivelse innehåller följande åtgärder:

busshållplatserUtformning av

finns dag cirka busshållplatser. flestai 80 000 De har låg standardDet
och inte handikappanpassade vad gäller anslutningar,är t.ex.
plattformens höjdläge, väderskydd, sittplats, information och
belysning.

sikt bör åtminstone busshållplatsema förbättras.På 40 000 av
Övriga busshållplatser består oftast stolpe vid ochvägen ärav en
lågtrafikerade. Kostnaden bedöms bli cirka 20 kronor000-60 000 per
busshållplats. Enligt Vägverket åtminstonebör hållplatser10 000
åtgärdas under perioden dvs. fjärdedel1998-2007, deten av
långsiktiga behovet. totala kostnaden blir då cirka mkr.Den 400
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servicelinjer i tätortLåggolvbussar och

köpfortsättaservicelinjer börochlåggolvbussarpåSatsningen genom
trafik. flestaför sådan Deombyggnadochfordon gator m.m.avnyaav

i drift ellerlåggolvbussarellerlågentré-redanhartrafikhuvudmän
sjuklinjer däroch/ellerservicelinjerockså påbeställda. Många satsar

börsatsningartaxifordon. Dessabussaranpassadesärskilt ersätter
merkostnaden tillVägverket bedömerfullföljas.de kanstödjas så att

tioårsperioden.mkr under000åtminstone l

Handikappanpassning resecentraav

handikappan-behöverbefintligabedömerVägverket resecentraatt
tioårsperiodenmkr. Underåtminstone 500kostnad påför enpassas

cirkauppgå tillhållplatserochbehovetbedöms resecentranyaav
mkr.3 000

servicebiljettbokning ochInformation,

bordeservicebiljettbokning ochinfonnation,avseendeåtgärderOlika
underlag föringethar dockVägverket. Man atthögt,prioriteras anser

mkr underåtminstone 1000behövsTroligtviskostnaderna.beräkna
tioårsperioden.

färjorHandikappanpassning av

Vägverketshandikappanpassade.färjor, 2Vägverket har 70 ärvarav
däröverfartermycket kortahar30fárjeleder,trafikerar 42färjor varav
förinsatsermedförsvarbartdet störrebedömerinteman

cirkadet behövsmedräknarVägverkethandikappanpassning. att
färjortoaletterochhandikappanpassningförmkr utrymmen70 av

väntkurer.samt av

Banverket16.3.2

järnvägenshandikappanpassningbedömerBanverket att av
trappfriaåstadkommahandlarhandi första attinfrastruktur om

plattfonnar förhöjaplattformarfråntill ochgångförbindelser samt att
bedömtöversiktligtharBanverketombordstigning.underlättaatt
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kostnaderna till cirka 100 mkr på ochstomnätet 40 mkr på
länsjämvägar. behovetAv på cirkastomnätet utgör 30 % stationer och
hållplatser med enbart trafikhuvudmannatrafik. Storstockholms
Lokaltrafiks banor ingår inte i kostnadsberäkningen.egna

16.3 Luftfartsverket

För Luftfartsverket handlar handikappanpassning flygplatser i förstaav
hand skaffa mekaniska lyftanordningaratt för och påstigning iom av-
flygplan inte brygganslutna.är Totalt beräknas kostnaderna uppgåsom
till 100-150 mkr under tioårsperioden.

16.3.4 Sjöfartsverket

Det finns enligt Sjöfartsverket 537 passagerarfartyg under svenskt
flagg. fartygenDe har, vidstörre internationell jämförelse, goden en
tillgänglighet för samtliga resandekategorier. Problemen finns i den
mindre skärgårds- och kusttrafiken. Landgångar, bryggor och
forbindelseleder till dessa bryggor har del brister försvåraren som
framkomligheten för många med funktionshinder. Sjöfartsverket har
till regeringen redovisat åtgärder för handikappanpassning för totalt
cirka mkr.75 handlarDet landgångar, bryggor medom
förbindelseleder, pontonbryggor finns på plats hela året,som
hydrauliska lyftar, diverse ombyggnader, funktionsanpassning av
mindre fartyg, allergisanering, ventilationsan-sommarpontoner,
läggningar, information ombord, lyftanordning ombord, hissar ombord,
terminaler, metodik for information livräddningsutrustning.samt

Med dessa åtgärder bör enligt Sjöfartsverket, kunna betraktaman,
svenska passagerarfartyg i kollektivtrafik lättillgängliga for allasom
resandegrupper.

16.3 Vår bedömning

Vi instämmer i den prioritering åtgärder hittills gjortsav som av
trafikverken och det viktigt de påbörjadeäratt satsningarna påattanser
handikappanpassning kollektivtrafiken fullföljs.av

I skrivelse till regeringen den 12.9.1996 framfördeen att
2,5 mdkr de statliga infrastrukturanslagen borde tillavsättasav
statsbidrag till trafikhuvudmännen för stimulera handikapp-att
anpassning kollektivtrafiken under perioden 1998-2007. Vi pekadeav
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handikappanpassning prioriteras iåtgärder förviktensärskilt på attav
planeringen.regionaladen

1996/97:53i propositiondärefterharRegeringen om
särskiltföreslagitför framtidainfrastrukturinriktning etttransporter

åtgärder förtrafikhuvudmännensstimuleraförbidrag attatt anpassa
till de funktionshindradeskollektivtrafikenlokalaregionala ochden

utgå underska kunnainvesteringsbidrag på 50 %behov. Ett
Åtgärderna kollektivtrafikfordon,kan1998-2002.femårsperioden avse

anslutningandra anläggningar ihållplatsanläggningar ellerterminaler,
för funktionshindrade. Medlentillgänglighetenförbättrartill dessa som

inforinationsanläggningar.iför investeringaranvändasockså fåska
hartrafikhuvudmännenberoende vilket intressestorlek blirRamens av

kollektivtrafiken.itillgänglighetenökaattav
behovetkollektivtrafiken minskartilltillgänglighetförbättradEn av

för denminskade kostnaderleda tilloch kanspecialtransporter
föreslagitSamreseutredningen har dessutomfärdtjänsten.kommunala

samhällsbetaldaeffektivisera deföråtgärderandrarad atten
betänkande,frågor i vårtdessabehandlar inteVitransporterna.
under vårensamlad propositionaviseratregeringen hareftersom en

villbetänkande. ViSamreseutredningensgrundval bl.a.på1997 av
samhällsbetaldasamordning mellanökadpå viktendock peka enav

förbättra effektivitetenkollektivtrafiken förallmännaoch den attresor
befolkning.glesbygdensförtrafikstandardensamt

trafikverken vill vihar redovisatsde åtgärderUtöver avsom
tenninalerhållplatser ochunderhållbravikten samtframhålla ett avav

till dessa.gångvägamaav
Även handikappanpassninglångtgåendemycketmed aven

med svårakommerfysiska miljönoch denfordonen personer
för kunnainsatsersärskildaberoendefunktionshinder attatt avvara

för deninomtillgodoseskan intebehovsig.förflytta Dessa ramen
direktmåsteSpecialtransportemakollektivtrafiken.allmänna mer

enligt meningMålet bör vårsärskilda behov.enskildasdetillanpassas
specialtransporterfunktionshindrade med behovatt avgevara

utnyttjakande hartransportförsörjningmotsvarande som som
kollektivtrafiken.

påkollektivtrafikTillgänglighet till16.4
landsbygden

för demviktig funktionlandsbygden harKollektivtrafiken på somen
få ochtrafikanternaEftersomkörkort.till bil och ärtillgånginte har

standard den kansådankollektivtrafikeninteutspridda kan attenges
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konkurrera med bilen. Av sociala skäl det emellertidär viktigt att
glesbygdens invånare kan erbjudas tillfredsställandeen
kollektivtrafikförsörjning. ocksåDet viktigtär jämlikhets- ochav
jämställdhetsskäl.

Vad med tillfredsställande transportförsörjning måstesom menas
kommuner och landsting själva bestämma eftersom förutsättningarna
för kollektivtrafiken varierar kraftigt i olika delar landet. Viav anser
det viktigt utarbetar och följer sådana mål.att man upp

gårDet effektivitetsvinstergöraatt samordnastora denattgenom
allmänna kollektivtrafiken med Skolskjutsar, sjukresor och färdtjänst.

visar försök frånDet många hålli landet. Se kapitel l

16.5 forAnsvar genomförandet åtgärderav
för Ökad tillgänglighet

Vägverket har sektorsansvar för handikappanpassningett allav
kollektivtrafik. Vägverket ska underlätta handikappades ochresor

för handikappanpassning kollektiva färdmedel och terminalersvara av
inom vägtrafiken. Vägverket ska också verka för att
handikappanpassning kollektiva färdmedel samordnas mellanav
trafikgrenarna initiera, planera och följa anpassningen.samt upp

Vi det arbete med handikappanpassning påbörjatsattanser som
under ledning Vägverket mycket värdefullt och bör fullföljasär medav

kraft. viktigt arbetsmetoderDet och åtgärder följsär ochstor att upp
utvärderas. Vägverket bör årligen redovisa hur målet flert.ex. att
handikappade kan utnyttja kollektivtrafiken uppfylls.

viktigtDet Banverket, Luftfartsverketär och Sjöfartsverketävenatt
har medveten strategi för handikappanpassning inom sinaen
verksamhetsområden och resultaten följs och redovisas årligen iatt upp
verkens årsredovisningar.

Trafikhuvudmännen i länen har för den regionala och lokalaansvar
kollektivtrafikförsörjningen. Trafikhuvudmännens insatser för att
förbättra kollektivtrafikens tillgänglighet påverkar starkt kommunernas
kostnader för specialtranspottema färdtjänsten. Kommuner och
landsting har dessutom för skolskjuts och sjukresor, vilkasansvar
kostnader också starkt påverkas kollektivtrafikens tillgänglighet ochav

samordningen mellan olikaav resor.
bättreEn samordning mellan olika former samhällsbetaldaav resor

och den allmänna kollektivtrafiken kan ökad effektivitet ochge
väsentligt minskade kostnader. Samreseutredningen har föreslagit ett
utvidgat för trafikhuvudmännen för färdtjänst och sjukresoransvar

tvingande lagstiftning. sådan förändringEn dockaccepterasgenom
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frivilligaLandstingsförbunden, förordarochinte Kommun- somav
överenskommelser.

för samhällsbetaldaansvarsfrågan detillställningVi intetar
remissbehandlatsförslag harSamreseutredningenseftersomresorna

under Viproposition våren 1997.regeringen. Enbereds väntasoch av
förtrafikhuvudmännenviktenframhålladockvill tar ettatt ansvarav

tillgängligmöjligtutsträckningikollektivtrafiken så görsstoratt som
samhällsbetaldamed desamordningenfunktionshindrade ochför att

följa huri uppdragVägverket börförbättras. att uppgesresorna
dessa områden.inomfullgör sitttrañkhuvudmännen ansvar

miljöbedömningStrategisk16.6

tilltillgångsyftar tillvi valtinriktning attDen grupperge svagaresom
föreslåsåtgärdertransportförsörjning. De ärtillfredsställande somen

Åtgärderna dels sådanakollektivtrafiken.iförbättringar ärfrämst som
tillgodoserdels sådanadel,tilltrafikanterallakommer som

funktionshindrades krav.
medi linjeförslaginriktningen vårabedömning ärVår är att enav

miljöanpassning transporterna.av
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Tillväxt, sysselsättning17 och regional
utveckling

detta kapitel redovisar vi synpunkterI några och förslag till åtgärder
vi kommer få särskild betydelse för främja tillväxt,att attsom menar

sysselsättning och regional utveckling i landet. Förslagen i detta avsnitt
återfinns i andra kapitel i detta eller i tidigare betänkanden harmen
sammanförts här för underlätta för läsaren.att

Mål17.1

välfärdsutvecklingfrämja bl.a. innebärFör ekonomiskatt en som
tillväxt, tryggad sysselsättning och goda förutsättningar för leva ochatt
verka i hela landet föreslår vi följande trafikpolitiska delmål:

Ökad välfärd, sysselsättning och konkurrenskraft
Trafikpolitiken ska bidra till öka välfärden, sysselsättningen ochatt

konkurrenskraft.näringslivets

regional utvecklingPositiv
Trañkpolitiken ska bidra till positiv utveckling i alla delar landeten av

nackdelaroch till kompensera långa avstånd mellan landets olikaatt av
delar.

åtgärderSamlade17.2

det följande redovisar vi någraI synpunkter och förslag till åtgärder
inom transportområdet vi kommer få särskild betydelseattsom menar
för främja tillväxt, sysselsättning och regional utveckling i landet.att
Förslagen och motiveringama återfinns i andra i dettatextavsnitt
betänkande sammanförda här för underlätta för läsaren.är attmen
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Infrastrukturens betydelse förl7.2.l tillväxt och
utveckling

hur starka sambanden mellanFrågan investeringar i trafikensärom
infrastruktur och den ekonomiska tillväxten och i vilken omfattning de

och värdera har länge varit omdebatterad.går den s.k.Imätaatt
illväxtpropositionen liksom i Produktivitetsdelegationens betänkandeT

infrastrukturen framlyftes investeringar i medel for nå ökadett attsom
tillväxt i samhället. Tanken investeringar i infrastrukturenom som

samhällsekonominmotor i kom prägla investeringsbesluten iatt
1990-talet.början av

Därefter har flera ekonomer och forskare bilden. Mannyanserat
produktivitetsforbättringama följdärattmenar snarare en av

kostnadsbesparingar ochtidsvinster och dessa effekter till delatt stor
i de samhällsekonomiskaingår kalkyler införgörsnyttopostersom som

planerade infrastrukturprojekt.
frågor diskuterades ekonomer och forskare vidDessa ettav

i augusti Vi drog därvid slutsatsernaseminarium 1996. det finnsatt ett
samband mellan investeringar i infrastruktur och produktivitet/tillväxt,

de samhällsekonomiska analysmetoderna bra förunderlagäratt ett
infrastrukturprojektbeslut prioritering vissa positivaattav menom

for tillväxten och näringslivet inte kommer medeffekter i kalkylerna.
storleken den kalkyleradebedömning på inteEn är att nyttan

enligt kalkylerna. kanöverstiger 10-20 % Det docknyttanav
skillnader mellan olika projekt.förekomma betydande

samhällsekonomiska analysmetoderna, bl.a. användsDe som som
infrastrukturplaneringen,beslutsunderlag vid behöver således

utvecklas ytterligare FoU-insatser. Exempelvis behöver flergenom
beaktasfaktorer betydelse för utvecklingen kunna och osäkerheternaav

minskas. gäller möjligheterna ochi metoderna Det mätat.ex. att
effekterna olika trafikåtgärder för näringslivet och för denvärdera av

utvecklingen.regionala

effektivt och konkurrenskraftigt17.2.2 Ett

transportsystem

effektivtnäringslivet avgörande betydelseFör är ett transportsystem av
för kunna vidmakthålla och utveckla befintliga företag och föratt att

lands geografiskaskapa verksamheter. Vårt läge och långa avståndnya
svensk exportindustri nackdel förhållandeinom landet i tillger en

sina konkurrenter. God framkomlighet ochmånga konkurrens-av
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kraftiga transportkostnader därför viktiga konkurrensförutsättningarär
för svenska företag.

Näringslivet efterfrågar i ökande omfattning egenskaper som
flexibilitet, regularitet och tillförlitlighet hos Kundkravtransporterna.

just time-leveranser likaväl tilltagande medvetenhetom som en om
värdet miljöanpassade till utvecklingtransporter utmanarav av nya
transportlösningar.

åstadkommaFör samhällsekonomisk effektivitet iatt transport-
föreslår vi principer för hur kostnadersystemet transportemas externa

ska intemaliseras regleringar, ekonomiska stynnedel Vietc.genom
föreslår direktaockså åtgärder för ökad intemalisering inom alla
trafikslagen.

Tillämpningar informationsteknik, IT, möjligheterstora attav ger
öka effektiviteten, säkerheten och miljöanpassningen i transport-
sektorn. Delegationen för transporttelematik föreslår i sitt betänkande

ransportinformatik förT Sverige SOU 1996:186 bl.a. nationellatt en
transportdatabas ska organisation för vägtrafikledningupprättas, att en
ska inrättas och bör stödja demonstrations- ochatt staten
försöksverksamhet i mindre och landsbygden för främjatätorter att
den regionala utvecklingen. vi stödjer dessa förslag. Inom näringslivet
och transportföretagen utvecklingen IT-tillämpningar starkär ochav
används för kundkontakter, för effektivare styrning godsflödent.ex. av

samordning i logistikkedjan, terminalrationalisering och företc.genom
administrativa system.

Trafikflöden17.2.3 övriga Europamot

Traditionellt starka marknader för den svenska utrikeshandeln deär
nordiska länderna, Tyskland, England och övriga EU. finnsDet en
betydande stabilitet i handelsmönstret beräknas bestå också vidsom en
hög tillväxttakt i utrikeshandeln. näraliggandeDe marknaderna i
Baltikum och Polen också kraftigt, de harväntas växa ännumen
mycket små andelar handelsutbytet.av

De transportstråken förbinder Sverige med övriga världenstora som
Öresund, Östersjöngår huvudsakligen med sjöfart elleröver över

Även Öresundsbronsvärldshaven. efter färdigställande kommer
sjöfarten ha dominerade ställning för vår utrikeshandel.att en
Anslutningar och järnvägar till strategiskt viktiga hamnarvägar ärav
därför betydelse för effektiva godstransporter till och från andrastorav
länder.

Göteborg har särställning enda svenska hamn meden som
trafik och har betydelse för norsk trafik.transocean även transocean
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nationell angelägenhet Göteborgs hamnDet har godär atten en
jämvägsförbindelser.tillgång till högklassiga väg- som

och särskilt färjetrafiken frånSjötransporter Sveriges sydkust över
Östersjön till Polen och Baltikum i stark utveckling. Detär är

också här investeringar i landinfrastrukturenangeläget pågörsatt ett
långsiktig stabilitet och förutsättningar förstrategiskt sätt, attsom ger

stark tillväxt godstransporter på både och järnväg påklara vägavav en
sikt.lång

planeringsprocessen för denhittillsvarande nationellaDen
har inte gjort det möjligt samordna planeringeninfrastrukturen att

sidan och sjöfart och flyg andramellan och järnväg å å sidanväg- ena
tillfredsställande Vi vill understryka vikten integreringsätt.ett av

samtliga trafikverk i den nationellasamordning mellanoch
samverkan har påbörjatsinfrastrukturplaneringen. sådan i denEn

mening förstärkas ytterligare.planeringen och bör enligt vårpågående
infrastrukturproposition 1996/97:53Regeringen har i sin prop.

inflytande och länsövergripandeökat regionaltföreslagit ett
bl.a. ochplaneringssamverkan. föreslår hamnägare, rederierMan att

möjlighet inom förindustrier ska erbjudasberörda att ramen en
för öka samordningen olika aktörersregional planering delta att av

Därmed skapas förutsättningar för bättre samverkaninvesteringar.
och effektivare tranportlösningar.mellan transportslagen

i Barentsområdet kommalång sikt kan utvecklingenPå mycket att
Sverige och det svenskafå betydelse för Det äräven transportsystemet.

utveckling för den framtida planeringen,bevaka dennaviktigt att men
särskilda åtgärder.f.n. inte finns skäl vidta någrabedömer det attatt

effekterInternalisering vägtrafikens17.2.4 externaav

trañkpolitisk princip föreslår vi trafikensövergripandeSom atten
långt möjligt ska intemaliseras.marginalkostnader så Detexterna som

utför tvingas hänsyn tillden ellerinnebär transport taatt ensom reser
effekter just dennakostnader och negativa uppståralla resasom p.g.a.

eller transport.
föreslog i förstaled i internaliseringen vi vårtSom ett

ochbensinpriset ska höjas med tio liter årdelbetänkande öreatt per
höjning. Syftetdiesel föreslogs motsvaranderealt till år 2020. För en

ochminska utsläppen luftföroreningarprishöjningenmed är att av
styrmedel för bl.a.Prishöjningen ska fungerakoldioxid. attsom

bränslesnålare och miljövänligautvecklingenpåskynda meraav
fordon.
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I vårt andra delbetänkande utvecklade vi principer för beskattning
vägtrafiken. Vi slog bl.a. fast viktig sådan principav att ären att

energiskatten för drivmedel ska grunda sig på vägtrafikens externa
kostnader i landsbygdsförhållanden. Att belasta landsbygden och
glesbygden med väsentligttätortemas högre kostnader förexterna
vägtrafiken skulle både ologiskt och orättvist.vara

Om prishöjningar drivmedel eller andra styrmedel får negativa
fördelningseffekter för glesbygden bör dessa effekter kompenseras

åtgärder inom för regionalpolitiken i vid mening.genom ramen
För internalisera biltrafikensatt kostnader iexterna tätortema

föreslår vi kommuner möjlighetatt införa differentieradeattges
bilavgifter i Vi föreslårtätorter. också försöksverksamhetatt med
differentierade bilavgifter genomförs i några tätorter.

Ökat17.2.5 regionalt inflytande i
planeringsprocessen

förstaI vårt delbetänkande inriktningen infrastrukturen föreslogom av
vi det lokala och regionala inflytandetatt planerings-över och
beslutsprocessema i samband med infrastrukturplaneringen skulle
förstärkas. Vi föreslog försöksverksamheter i olika regionertre -
Stockholm, Skåne och Jämtland/Västemorrland.

Senare presenterade den s.k. Länsstyrelse- och trafikutredningen i
sitt betänkande Länsstyrelsemas roll inflastrukturplaneringeni SOU
1996:142 bl.a. förslag till hur samordnad regional transportplanen
skulle kunna dagens plan för länstrafikanläggningar.ersätta

Regeringen har bakgrund bl.a. dessa förslagmot i Infrastruktur-av
inriktning för framtida prop.1996/97:53 föreslagittransporter att
åtgärder i regional och lokal infrastruktur ska samordnas och förankras
i länsplan efter länsövergripande beredning. Därmed ökar deten en
lokala och regionala inflytandet beslutsprocessen.över

I samband med vårt första delbetänkande inriktningenom av
infrastrukturplaneringen vi landets länsstyrelser i uppdraggav att
konkretisera vårt förslag till den regionala nivån. Uppdraget ledde i
många fall till breda samråd inom länen och mellan länen.även
Eftersom vårt delbetänkande innehöll alternativa inriktningar samt ett
förslag till inriktning för planeringsperioden 1998-2007 har
länsstyrelsernas redovisningar till del kommit behandlastor att
konsekvenserna för det länet våra förslag till satsningar påegna av
infrastrukturen. Länsstyrelsemas inriktningsplaner innehåller en
redovisning de behov finns i länen. Underlaget förav som man anser
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transportvisioner intefrån länensofta hämtatshar ärplanerna som
förslag.tillgängliga enligt vårtskulle blitill dekopplade somresurser

vidta åtgärder förgenerellt i behovetinstämmerLänsstyrelserna att
förslagenmiljön. stödjerskador på Mantrafikensminska t.ex. attatt

introduktionbränslesnålare fordon ochutvecklingenfrämja avav
regionalpolitiskt motiveradeframförsdrivmedel.biobaserade Däremot

höjda drivmedelspriser.innebäråtgärderinvändningar mot som
högre bränslepris kansannoliktdet intebedömerLänsstyrelserna att ett

bränsleförbrukningen.regleringarkompenseras avav
förbetydelseinfrastrukturensframhållerLänsstyrelserna stora

bl.a.regional utveckling.och Mansysselsättning attnäringsliv, menar
för stimulerainfrastruktur behövspåsatsningaroffensiva att

nyföretagandet.understödjaochföretagbefintligautvecklingen av
Västerbotten ochlänsstyrelser ipåpekatsbl.a.synpunkter harDessa av

Östersjön. utvecklings-framhåller denvid Dekustlänen senareav
medindustriutbytethandels- ochökandei detliggerpotential som

dennabetydelse föroch sjötransportemasi Europa storaöstrastaterna
tilltro till järnvägensstarkocksålän läggerMångautveckling. en

regionalaför denbetydelseoch dessutvecklingsmöjligheterframtida
jämställdheten.ochsäkerhetenmiljön,utvecklingen,

Ökade underhålldrift ochförinsatser17.2.6 av
infrastrukturen

baskapital,del landetsgrundläggandeTransportsystemet är somaven
framsynt Attomsorgsfullt ochförvaltas sätt.ochutvecklasmåste ett

bärighetoch högframkomlighetgod ärharoch järnvägar avvägar en
regionalaoch för dennäringslivetsförbetydelseavgörande transporter

utvecklingen.
driftkonstaterade vi1996:26delbetänkande SOU attförstavårtI

och behövdeeftersattjärnvägarsåvälunderhålloch vägar varsomav
underhållsstandarden hosivariationerfinnsåtgärdas. Det stora

beläggningsgraddet gällerolika delar,landetsmellan närt.ex.vägnätet
dåligskogslänen harimindreSärskilt detframkomlighet. vägnätetoch

iperioderunder långabl.a.behöverochvägstandard stängas av
påunderhållsinsatserOtillräckligatjällossningen.medsamband

föreslog därförVii trafiken.störningarorsakat attharjärnvägen en
påskulle läggasjärnvägarför såvälmedlenandelökad vägar somav

Vidareinvesteringar.medel tillmedjämförtunderhåll,drift och nya
tilljärnvägen 25bärigheten påökaför tonviföreslog attett program

sträckor,vissa ytterligarepåGöteborgtillfrån Bodenhela samtvägen
dubbelspårs-antalförekommer, ettsamtdär transportertyngre
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utbyggnader och andra kapacitetshöjande åtgärder, primärt inriktade på
Regeringen tillstyrkergodstrañkens behov. dessa förslag i

infrastrukturpropositionen.

Infrastruktur för IT-kommunikation17.2.7

blandAnvändningen informationsteknik enskilda individer ochav
kraftigt under de Teknikeninom företag har ökat åren. harsenaste
förutsättningar och möjligheter förredan inneburit t.ex.nya

utveckling kommerföretagsamhet på mindre Dennaorter. att
Beroendet fysiska bedöms kunnaförstärkas ytterligare. transporterav

företagsstrukturer påverkas.minskas och
omfattningen uppdrag har vi valt intebegränsa vårtFör attatt av

frågabehandla telekommunikationer. och denspecifikt Denna nära
informationsteknik dock behandlatstill användning har ikopplingen av

sammanhang.flera andra
Åtgärderproposition l995/96:125 för bredda ochregeringensI att

föreslåsanvändningen informationsteknik mål förutveckla som enav
IT-strategi bl.a. möjligheter ska utnyttjas på aktivtnationell IT:satt ett

tillväxt och sysselsättning ochbidrar till skapa stärkersätt att somsom
konkurrenskraft. mål ska också skapa bredEttSveriges attvara

för ökad delaktighet och kunskapsutveckling.tillgång till information
telekommunikationer regleras den svenskatillTillgången genom

samtidigtmedger konkurrenstelelagen. Denna utgör ettmen
rikstäckanderamverk för bl.a. säkerställaöverordnat politiskt att

telekommunikations-till grundläggande tjänster påtillgänglighet
området.

väl internationelltinfrastrukturen utbyggd ifysiskaDen är ett
överföringskapacitet kommer ökabehovenperspektiv, attav sommen

allt utsträckning används för överföringföljd inäten störreatt aven av
Enligt regeringens uppfattningdatamängder, ljud och bilder.stora

stimulera användningeni första hand dengäller det att av nyanu
uppfattning.Vi delar dennatekniken.

Moderna telekommunikationer alla beräknasEnligt 1996:38 åtDs
utbyggnad telenätet underinvesteringarna i periodende totala av

mdkr, inomuppgå till 88 65% Sverige.1996-2001 ca varav ca
omfattar i första hand utbyggnad nationellInvesteringarna av en

bredbandsstruktur i nätet.

14-17-0343
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Statligt stöd till kommunala flygplatser17.2.8

flygtrafikgod tillgång till har regionalpolitisk betydelse,En stor
delarsärskilt för och verksamheter i de landet saknaravpersoner som

transportmöjligheter, bl.a. delar Norrland.goda alternativa Ettstora av
fungerande inrikesflyg bas och förutsättning förväl utbyggt och är en

ska kunna bo och verka i alla delar landet. Flyget harmänniskoratt av
särskilt betydelse för den svenska turistnäringen.också Istor enen

framgår bl.a.utredningen Sverige, 1996SCB Turistnäringen i attav
förädlingsvärde beror turistresandet.luftfartsbranschens på%77 av

harFlertalet de kommunala flygplatserna under mycket lång tidav
klara driften.svårigheter ekonomiskt Om trafiken skullehaft attstora

upphöra finns betydande risker för skadeverkningardras eller heltner
för utveckling.näringslivet och hela regioners krävsfor det lokala Det

vissai samverkan mellan kommuner ochlångsiktig lösning stat,en
flygtrafik för hela landet.säkralandsting för att

Luftfartsverket skaföreslår därförVi att staten ta ett ansvargenom
ellerkommunala flygplatser har linjetrafikdriften allaför som nuav

fraktflygalternativt betydande kapitel 8säsongstrafik attgenom
det samlade driftsunderskottetför täcka %medel 75avsätta att ca av

Därmed kan den regionala flygtrafikenflygplatserna.for de berörda
Förslaget innebär också nuvarandelång sikt.på atttryggas

avskaffas.resultatutjämningsbidrag kanskogslänsbidrag och

Kollektivtrafik på landsbygd17.2.9

kollektivtrafiken viktig för demglesbygd särskiltlandsbygd och iPå är
bl.a. sociala skäl bör invånarna i allatill bil.inte har tillgång Avsom
tillfredsställande kollektivtrafik.kunna erbjudasdelar landet enav

kraftigt mellanför kollektivtrafiken skiljer sigFörutsättningarna
bebyggda områden.landets glesare Deoch tätortemastörretätortema

förutsättningar för frekvent ochtrafikantunderlaghar stort som ger en
landsbygdenkollektivtrafik. gles- och förhållandenayttäckande I är

andra och flexibla lösningar, olikaoch här behövsannorlunda t.ex.
trafik med flera uppgifter.samordning mellanformer av

kollektivtrafiken lands-positiv utvecklingbidra tillFör att aven
får i uppdrag stödja angelägnaglesbygd föreslår vi KFBoch attatt

samordnade trafiklösningar. Vi ocksåpilotprojekt med uppmanar
tillunderhållsplanering särskild hänsyni sinVägverket taatt

i glesbygd.landsbygd ochkollektivtrafikens krav på
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Upphandling17.2. l 0 regionalt motiverad trafikav

Staten upphandlar i dag regionalpolitiskt motiverad persontrafik på i
första hand järnväg viss flygtrafik. Upphandlingen sköts f.n.ävenmen

självständig enhet, sedan 1996 administrativt inordnad iärav en som
Banverket.

Jämvägstrafik basnätet till och inom Norrland nödvändig förär
livskraften och tillväxten i regionen. Trafiken företagsekonomisktär
olönsam och därför behöver handla regionalpolitisktstaten upp
motiverad trafik. Staten upphandlar f.n. järnvägstrafik för totalt ca
400 mkr, nattågstrafiken på Norrland omfattar 120 mkr.övrevarav ca

Umeå-Östersundupphandlar flygtrafikStaten på sträckan för ca
mkr5 år. Denna upphandling motiveras Sjuktransporter tillper av

regionsjukhuset i Umeå. Regionsjukhuset i Umeå betjänar fyra
Norrlandslän Västernorrland, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten,-

tillsammans har invånare920 000 och täcker fjärdedelsom en av
landets Antalet patientbesök vid sjukhuset år 1993 20 000,yta. var ca

drygt anlände30 % till sjukhuset med flyg.varav
Samverkansnämnden för Norrlands landsting har med stöd av

länsstyrelser och berörda kommuner sedan länge drivit frågan om
fungerande flygkommunikationer i Norrland. Huvudkravet är att
patienter från hela upptagningsområdet ska kunna sig till sitt region-ta
och universitetssjukhus i Umeå. betonarMan bl.a. vikten av

Östersund,åretruntförbindelser med flyg mellan Umeå och Sundsvall,
Luleå, Gällivare och Kiruna och samlad upphandling trafik fören av
hela Norrlandsflyget. Vi vill understryka behovet goda ochav
ekonomiskt rimliga flygförbindelser i regionen till region-norra
sjukhuset i Umeå.

Omfattningen upphandling trafik bör utifrånstatens avgörasav av
samhällsekonomiska och regionalpolitiska bedömningar. Vi föreslår
avsnitt rikstrafikombud9.2 inrättas, uppgift bl.a. skaatt ett vars vara

bedöma behovet statligt upphandlad trafik inom alla trafikslagatt av
och verkställa upphandlingen trafik. Som underlag föräven av
upphandlingen ska rikstrafikombudet tillsammans med trafikhuvud-

Banverket och SJ utforma basnät för denmännen, interregionalaett
trafiken.

Transportstödetl7.2.l 1

Transportstödet, funnit i olika former sedan 1971, viktigtär ettsom
regionalpolitiskt medel för stödja näringslivet i Sveriges glestatt
bebyggda delar. syftar tillDet minska de ekonomiska nackdelaratt
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transportavstånd. Stöd kan lämnas till företaglångaföljer somavsom
Norrland,stödområde, huvudsakligen inrei gällandelokaliseradeär

och jämvägstransporter.föroch utgår väg-
betänkandeutredningen framförde i sitt SOUsjöfartspolitiskaDen

förojämlika förutsättningartransportstödet innebär1995:112 att
bekostnadmissgynnar sjöfarten påoch dettransportslagen väg-att av

behållas,stödet, det ska måstejämvägstrafik. ansågoch Man att om
transportslagen.konkurrensneutralt mellangöras

betänkandeansåg i sittFöretagsstödsutredningen SOU 1996:69 att
ochutvidgas till omfatta sjö-behållas ochtransportstödet bör ävenatt

liksomflygtransporter persontransporter.
behålla transportstödmotiveratdetVi är ettattatt avanser

förändras såstödets konstruktion börregionalpolitiska skäl, attattmen
transportslagen.konkurrensneutralt mellandet blir

skasärskild utredare,tillkallatnyligenRegeringen har somen
ochtransportstöd till sjö-, flyg-utvidgatbehovetkartlägga ettav

andrabedöma vilkatelekommunikation,församtpersontransporter
utvidgatgenomföras till följdkan behövaförändringar ettavsom

andra effekterbudgetkonsekvensema ochanalyseratransportstöd och
stöd.utvidgatettav

miljöbedömningStrategisk17.3

tidigareredovisas i flerakapiteli dettadiskuterasåtgärderDe som
miljö-kapitel. dockrespektiveunder Detbedömts äroch harkapitel

näringslivet inteproduktivitetsvinster ieventuellaviktigtstrategiskt att
grunder, så dettafelaktigatransportplaneringeniöverbetonas att

Ökad kommunikationer ochkunskapöverinvesteringar.tillleder om
därför angelägen.produktivitet är
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18 transportsnåltEtt samhälle

Vi har föreslagit ekonomiska styrmedel och regleringar som
intemaliserar de effekterna från trafiken. bidrarDetta tillexterna att
uppfylla de trafikpolitiska målen och till samhällsekonomisk
effektivitet. En bättre samordning planeringen bebyggelse,av av
infrastruktur och trafik behövs också målen ska kunna nås.om

kapitel handlarDetta hur sådan samordning kan bidra till ettom en
transportsnålt samhälle. Vi redovisar också vilken betydelsemer

utvecklingen infonnationstekniken kan få för resandet.av

Behövs18.1 transportsnålare samhälleett

Alla människor bör kunna nå arbete, skola, service, kultur,
fritidsaktiviter och kunna upprätthålla sociala kontakter.

Tillgång till goda ökar livskvalitén och kan förhindratransporter
isolering. Tillgängligheten till olika aktiviteter kan emellertid också
förbättras aktiviteter kommer varandra ellernärmareatt attgenom
informationsteknik utnyttjas i utsträckning. framsyntEnstörre
planering markanvändning och lokalisering verksamheter kan påav av
sikt minska transportbehoven och samtidigt öka tillgängligheten.
Utvecklingen och spridningen modern informationsteknik kanav
förbättra människornas kommunikationsmöjligheter resandetutan att
ökar.

samhällsplanering och teknikutvecklingEn kan bidra till ettsom
transportsnålare samhälle underlättar möjligheterna uppfylla målenatt

god miljö och säker trafik. kanDetta ske målenutan attom om
tillgänglighet, ökad välfärd, sysselsättning och konkurrenskraft samt
positiv regional utveckling åsidosätts.

Planeras18.2 samhället på transportsnåltett
dagsätt 1

Vi har långunder tid haft utglesning i tätortsboendet förklarasen som
bl.a. vi bor rymligare tidigare. undersökningEnänattav nu av
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högskola visar bostadtäthetenChalmers tekniska dvs.att
mindrebebyggelsetätheten inte år 1990 1960, denän attvar men

genomsnittliga utrymmesstandarden har ökat väsentligt. berorDetta
enpersonshushåll.kraftig ökning antaletbl.a. på en av

resbehovet och minskat kollektivtrafikensUtglesningen har ökat
har försvåratOmfattande småhusbebyggelse ytterligareunderlag.

tillkollektivtrañkförsörjningen gångavstånden hållplats harattgenom
bli längre och krokigare.busslinjema har tvingatsökat och

under iarbetsplatser 1980-talet starkastTillväxten var somav nya
centrala områden.lägen utanför städernasbilvänliga

och koncentrerats kraftigt underDetaljhandeln har omstrukturerats
dagligvarubutiker i bostadsområdenhar inneburitår. Detta attsenare

ned och butiker har etablerats i delvisstadskärnor har lagtsoch nya
biltillgänglighet.med odlägenexterna

utbyggnader köpcentra har lettUndersökningar visar att externaav
hushållen i de studerade kommunernagenomsnitt 6till i 38 %att av

öppnade.affär efter det det köpcentrat Ihar byttkommuner att externa
dagligvarubutik detvalt igenomsnitt har29 % centratexterna somen

inköpsställe har de nuvarandeförstahandsbutik. bytaGenomsin att
for resärende medökat sitt biltrafikarbete dettaextemhandelskundema

proportionökade miljöbelastningen står imed 3-13 gånger. Den mot
trafikarbetet.det ökade

hälsovårdsförvaltningen i Stockholms kommun harochMiljö-
livsmedel till Stockholm. studieDennaundersökt transporterna av

blir ungefäroch miljöbelastningen 3energianvändningenvisar att
förtjärrproduceradeförsågånger transporterstor somav varor

med fjärr- repektive närproduceratVadnärproducerade. menassom
ochnorsk lax närproduceradräknaspå Såberor t.ex. somvaran.

från Södertäljefjärrproducerad, brödkanadensisk lax somsom
från Skåne fjärrproducerat.och brödnärproducerat som

städer visar bilarna i genomsnittvarudistributionen iStudier attav
finns såledeshalvfullamindre Detän när varutransporten startar.är

varudistributionen. detta skaeffektivisera Förmöjligheter attattstora
fleraform uppsamlingspunkt ochmöjligt krävs någon attavvara

dag finns emellertid ingensamordnar sinadistributörer Itransporter.
till planera samordnad distributions-iniativtagarenaturlig att en

undersökning livsmedelsdistributionen i Göteborgverksamhet. En av
till butikerna utförs leverantörerantaletvisar 94 % transporteratt avav

Endast sker via grossist.distribution. 6 %med egen

l förutsättningför kollektivtrafikensservicenivåAnalys boendetäihetRenelandochHagson, av som
högskola,STACTH Rapport1994:2kostnad,Chalmerstekniskaoch

2 högskola,Effekter kápcentran,ChalmerstekniskaochTornberg,Forsberg,l-lagson externaav
STACTH 1994:1Rapport
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Människorna har i dag fler fritidsaktiviteter utanför grannskapet än
tidigare. flesta fritidsaktiviteterDe utanför bostaden sker på avståndett

överstiger km.l Detta särskilt uttalat i deär städerna ochstörresom
bland välutbildade. Den allt specialiserade fritidssysselsättningenmer

transportbehov. Ofta deltar olikaett stort medlemmar igenererar
hushållet i olika aktiviteter på skilda platser och tidpunkter. harDetta
bidragit till antalet tvåbilshushåll har ökat.att

18.3 Samordnad lanering bebyggelse,av
infrastruktur och 1ktra

Senare årtiondens utveckling bl.a. boende, arbetsplatser ochav
dagligvaruförsörjning har lett till ökade och minskadtransporter
kollektivtrafikandel. Om denna utveckling ska kunna vändas krävs en
kombination olika åtgärder. Vi har föreslagit ekonomiska styrmedelav
och regleringar intemaliserar de effekterna från trafiken.externasom
Vi räknar med detta bidrar till bättre utnyttjandeatt ett av

och positiv utveckling för kollektivtrafiken.transportsystemet Enen
bättre samordning planeringen bebyggelse, infrastruktur ochav av
trafik behövs också målen ska kunna nås.om

deI städerna det viktigt kollektivtrafiksystemetstörre är att ge en
påverkan hurpå bebyggelsen lokaliseras och utformas.

Spårsystem har sedan lång tid haft sådan påverkan. Områdenen
med spårtrafik har fler bostäder och arbetsplatser i övrigt jämförbaraän
områden.

tillI banorna har busstrafiken i regel inte byggtsmotsats medut
tanke på den ska ha långsiktigt strukturerande effekter.att En av
busstrañkens fördelar just dess flexibilitet, denär kan ocksåmen vara

hinder för god och långsiktig samplaneringett mellanen
kollektivtrafiken och bebyggelsen. Ett busstrafiken visssätt att ge en
strukturerande betydelse kan investeringar i fastagöraattvara
anläggningar, i bussprioriterande signaler, bussgator,t.ex.som
informationssystem etc.

Tillkommande bebyggelse i de städerna bör lokaliserasstörre så att
den utnyttjar och understödjer kollektivtrafiksystemets huvudstråk.
Bostadsbebyggelse viktiga kollektivtrafikstråk börnära relativtvara

Personaltäta arbetsplatser och service kantät. med fördel förläggas till
knutpunkter mellan kollektivtrafikstråken.

fåFör bättre samordning mellanatt och bebyggelsetransporteren
måste den regionala planeringen få starkare ställning. Detta kan skeen

regionerna får ökat inflytande infrastrukturenatt och hurövergenom
till fördelas. Vi därför det förslagtransportsystemet attresurserna anser
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transportplanochinfrastruktur-regionalförankradvältill somen
till bättrebidrakan1996/97:53propositioniföreslagitregeringen en

trañkplaneringen.ochbebyggelse-mellansamordning

transporternaochAgenda 21

städerna böriitransportsystemsundamiljömässigtocheffektivafrämjaAtt
ochtransportplanering-utgångspunkten iövergripandedenländeralla vara

alla ländersyfte böradministration. I detta

markanvändning-transportplanering.a Integrera
utnyttjandehögtstadstransportemaför avAnta gynnarb somprogram

kollektivtransporter.
tillhandahålla säkraatttransportsätticke-motoriseradeUppmuntra genomc

gångvägar.ochcykelvägar
trafikadministration.åt effektivÄgna uppmärksamhetsärskildd en

länder.mellaninformationsutbytetFrämjae
så attproduktionsmönstrenochkonsumtions-nuvarandedeomprövat

minskas.nationellaenergi ochanvändningen resurserav

avsnitt 7.52.21AgendaKälla:

reglerassamordningenBehöver18.3.1

transportplaneringochmarkanvändningskaAgenda 21Enligt
detfinnsHolland och NorgeEngland,ruta. Iseintegreras

markanvändnings-samordnadsådanhurförriktlinjerrikspolitiska en
bedrivas.skatransportplaneringoch

riktlinjerEnligt dessahösten 1993.frånriktlinjernagällerNorgeI
samordnas såoch attbebyggelse transportsystemplaneringenska av

reglerocksåinnehållerRiktlinjernabegränsas.kantransportbehovet
områden.andraochbebyggelseomrâdenmellangränsernaom

tillhänsynskaochsamlasskanaturområden stortaiIngreppen man
bebyggelsenskafriluftsintressen. Iochkulturvärden tätorterochnatur-

knutpunkter iochvid stationersärskiltkoncentreraskunna
utformade.generelltReglernakollektivtrañksystemet. är

PPG 13GuidanceÄven Planning Policyriktlinjernaengelskade
tilllokaliserasbörarbetsplatserOffentligakaraktär.generellhar

bostadsbebyggelse börkollektivtrañksystemet,iknutpunkter ny
ochmöjligtcentrumanläggningarlokalasåförläggas nära som

centraumområden.städernastillkoncentreraskulturutbudet bör
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holländskaDe ABC-riktlinjema gäller näringslivets verksamhet och
offentlig service. Avsikten verksamhetär skarätt hamnaatt på rätt
plats. Alla områden för näringsverksamhet karakteriseras efter deras
tillgänglighetsprofil. Olika verksamheter karakteriseras efter vilka

de alstrar.transporter
A-lokaliseringar har hög tillgänglighet till högkvalitativ

kollektivtrafik. B-omrâden har hög tillgänglighet till både
kollektivtrafik och biltrafik, medan C-områden har enbart hög
biltillgänglighet. Verksamheter med många anställda i förhållande till

eller med många besökanden,ytan få godstransporter,samt ska
lokaliseras till A-områden. Till C-områden lokaliseras industri- och
distributionsverksamhet, inga kontorsarbetsplatser. Till systemetmen
knyts restriktiv parkeringspolitik.en

ABC-systemet praktiseras såväl regionerna ochstatenav som
kommunerna. Nya markanvändningsplaner eller lokaliseringsbeslut

följamåste ABC-principema. HollandI har inflytandestaten störreett
den fysiska planeringenöver i Sverige. Det gällerän både formella

regler för godkännande planer och möjligheten föra statligaöverattav
medel till kommunal planläggning.

Riktlinjerna i de länderna har vissatre huvuddrag:gemensamma

tydligtDet markanvändningsplaneringensägs skaatt medverka till0
minska transportbehovet. Bebyggelsenatt ska koncentreras i

områden med anslutning till befintlignära bebyggelse.
Bebyggelsen ska lokaliseras till områden med hög0
kollektivtrafiktillgänglighet. HollandI finns det också krav på
tillgänglighet med cykel.
I områden med hög tillgänglighet till kollektivttrafik ska det föras0

restriktiv parkeringspolitik. Detta särskilt uttalat i Hollandär ochen
England.
Lokaliseringskraven differentieras efter transportbehoven. Detta0 är
framför allt kännemärke för det holländskaett systemet.

pekarMan på nödvändigheten regionalt samarbete. harDetta0 av
lagt särskilt vikt vid i Holland för undvikastor olikaattman att

lokala tillämpningar ABC-systemet ska snedvrida konkurrensenav
arbetsplatser mellan kommunerna.om

principerDe ligger bakom riktlinjerna i England, Holland ochsom
Norge enligt vår mening, tillämpliga iär, Sverige. Planeringenäven av
bebyggelse och bör samordnas såtransportsystem transportbehovetatt
minskar och så kollektivtrafiken kan utnyttjas på effektivastatt möjliga

behövsDet regional samverkansätt. för möjliggöra sådanatten en
samordning.
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med detdock inteplaneringssystem överensVårt stämmer
för denstarkarehar kommunernaSverigeholländska. I ett ansvar

regionaladensamverkakanplaneringen. Kommunernafysiska om
Stockholms länregionplaneorgan.särskilda Iplaneringen ifysiska t.ex.

Enligt lagenregionplanemyndighet.landstingetär om
regionaladesjälvstyre kanregionaltmed ökatförsöksverksamhet

fåbegäraden juli 1997försök 1påsjälvstyrelseorgan attstartarsom
regionplaneorgan.bli

verksamheterochverksamhetsområdendärriktlinjerStatliga
därochkriterier, i ABC-systemet,efter vissaklassificeras som

skulle uppfattasbevakaskriterierdessatillämpningen staten somavav
planeringssystemet.svenskai detfrämmande

karaktärtill singenerellariktlinjernanorskaochengelska ärDe mer
hängeri praktiken.de får Detbetydelsevilkenosäkertdetoch är ännu

prövandeoch hurföljaskommerhur demed att uppsamman
följerplaner intekommunalakommermyndigheter att omagera

riktlinjerna.
bestämmelserinnehållerbygglagen PBLochPlan-Vi attanser

ochgenerella engelskadeinnebördungefärkan somsammagessom
formulerade.tydligtlikade interiktlinjerna, ärnorska även om

skaallmänna intressenbestämmelserinnehållerkap. PBL2 somom
bebyggelse. Därlokaliseringvidochplanläggningvidbeaktas av

sammanhållenområden medbebyggelsemiljön, inombl.a.framgår att
trafikförsörjningtill behovetmed hänsynutformasbebyggelse, ska av

anförs1994/95:1 119förarbeten prop.lagenstrafikmiljö.god Ioch s.
godaskakollektivtrafikensakensiliggerdet attnatur gesatt

förutsättningar.
kommunalai de fallocksåframförs337förarbetena s. staten,attI

habörangränsande kommuner,iförhållandenaförbetydelsefårbeslut
ocharbetsplatser förläggsochbostäderpåverka hurmöjlighet att seen

upprätthållas.kankollektivtrañkförsörjningframtidarimligtill att en
kollektivtrafikensinmöjlighetsåledeshar vägaLänsstyrelserna att

yttrandenoch i sinakommunala detaljplaneröverprövningi sinkrav av
börlänsstyrelsernaÖversiktsplaner. Vikommunala attöver anser

regional frågaviktigintressenkollektivtrafikensbevaka somsom en
flera kommuner.berör

förplaneringsinstrumentföreslagithar attBoverket nyttett
talarbebyggelseplanering.och Maninfrastrukturplaneringsamordna

avsiktsöverenskommelseformskaplankontrakt, avvara ensomom
uttryckaKontraktet skaoch parternasmellan kommunen staten.

aktuella projektet.med detoch intentionernaintressen
detplankontraktexempel behovetpå nämnt attBoverket har avsom

centralamark ikommunernaför avsätteranvändaskan garantera attatt
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lägen för stationer för jämvägstrafiken. dettat.ex. I fall skulle
plankontrakt tecknas mellan och kommunen. Plankontrakt skullestaten
emellertid också kunna användas för reglera mellankommunalaatt
intressen, vid utbyggnad regional infrastruktur.t.ex. av

Plankontrakt i olika former förekommer på skilda håll i Europa,
i England, Finland, Frankrike och Holland. Erfarenheternat.ex. bådeär

positiva och negativa. Positivt bl.a. komplexaär projekt haratt stora
kunnat samordnas tidigt så efterföljande planeringsprocess haratt
kunnat förkortas. Negativt bl.a. plankontraktet kan bliär bindandeatt
för den detaljerade planeringen och innebär läsningar hämmarsom
konkurrens och kreativitet.

Vi tveksamma till formalisera planeringsinstrumentär iatt ett nytt
den fysiska planeringen. praktikenI finns redan möjligheter förnu
kommunerna träffa överenskommelser medatt varandra i

Ävenmellankommunala frågor. kan ingå sådanastaten
överenskommelser. Vi inte frånvaron formaliserattror att ettav
planeringsinstrument hinder sådana överenskommelser.är ett mot

18.3.2 Reglering extemetableringarav

exempelvisI England finns också riktlinjer extemetableringarrörsom
handel. finns i Planning policyDe guidence PPG 6. Enligt dessaav

riktlinjer ska myndigheter vid planutforrnning och beslut för externa
för allmänheten andra ekonomiska, socialaväga ochcentra nyttan mot

miljömässiga konsekvenser. gäller bl.a.Det vilka investeringar som
måste för klara stadscentrats vitalitet och livskraft.göras Om detatt

fullt klartstår extemetableringen urholkar stadscentrats livskraftatt
kan kommunen neka etableringen. Dessutom ska alla planer på

m2handelscentra på 10 000 anmälas till miljödepartementetänmer
och regeringen kan får byggas eller inte.avgöra centratom

harI Norge miljöministem väckt tanken på införa krav påatt
regeringsprövning handelsetableringar utmedexterna motorvägar.av

Sverige har kommunernaI enligt kunnatPBL reglera lokaliseringen
detaljhandel, i viss mån vilken detaljhandel får bedrivastypav av som

den butiksyta får användas för livsmedelsförsäljning.samt Avsom
konkurrensskäl ändrades PBL-bestämmelsema från våren 1992 så att
kommunerna inte längre kunde reglera vilka verksamheter ficksom
bedrivas inom område enligt detaljplan helt eller delvisett som var

för handelsändamål.avsett
Från den januari1 1997 har lagstiftningen ändrats igen.

harKommunerna återigen fått möjligheter reglera handels-att
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Möjligheterna dock1996:1315.detaljplaner SFSändamålet i är mer
skäl betydande vikt.krävstidigare.begränsade Detän av

tillbaka möjlighetendärmed har fåttkommunernaVi attattanser
Enligt vår mening börhandelsverksamhet lokaliseras.visspåverka var

centrumanläggningarmed tillåtarestriktiv externaatt nyaman vara
negativt påverkalivskraft ochstadskärnomasurholkakansom

inte föreslåbostadsområdena. Vi vill dockdagligvaruförsörjningen i
överprövningdenextemetableringar,regleringstatlig utöver somav

enligtkan PBL.redanlänsstyrelserna göranu

styrmedel förEkonomiska18.4 transport-ett
samhällesnålare

deför intemaliseraföreslagitvi har:Desstyrmedel externaattsom
trafiken ochanpassningarmedföradelviskommereffekterna att av

sikt kan de hadämpas. På långvägtrafikökningenså atttransporterna
och utformas.lokaliserasverksamheterbebyggelse ochpå hureffekt

påverkanhur dennabedömasvårtdockDet storattär
direkt påverkaförstyrmedel inteekonomiskaHittills har använts att

verksamheter.olika Detlokaliseringenochbebyggelsestrukturen av
styrmedelekonomiskautformamöjligtfulltteknisktskulle attvara

flesta sådanaeffekter.strukturerande Desådanasyftar tilldirektsom
transportsektorn.utanfördockstyrmedel ligger

rapport3redovisas istyrmedeldessagenomgångEn somenav
MaTs-samarbetet.förutarbeta inomlåtitNaturvårdsverket har ramen

redovisas i tabell 18.1.styrmedelbehandlas deDär som
ihar analyseratsstyrmedelmöjligadel deövervägandeEn somav

boendetutglesningutformningnuvarandesinirapporten avengynnar
lokal nivå.regional ochnationell,både påbebyggelsemönstretoch

arbetet och kommunernastillavdrag förExempel på detta är resor
likställighetsprincipen.tillämpning av

likställighetsprincipen hartillämpar görakommunerna attt.ex.Hur
ochför och avloppssystemavgifternautformar.med hur vatten-man
ochkommunerkommunallageninfrastruktur. I attangesannan

finns sakligalika, det intemedlemmarbehandla sinaskalandsting om
enkeltpraktiken inte helttolkas idetta skaför Hur ärskäl något annat.

attan/göra.

3 forskningsäversikt,bebyggelsemönstertransportsnåltförEkonomiskaForsberg, incitament ett en-
1996högskola,tekniskaChalmers
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hushållens ellerpåverkarindirektellerdirektstyrmedel18.1Tabell som
1996Forsberg,Källa:lokaliseringsval.företagens

verkanIncitamentens
IndirektDirekt

BostadsfinansieringReseavdrag
BmksvärdeshyrorBostadssubventioner
ByggnormerochstödRegionalpolitiskt
FastighetsbeskattningtransfereringarStat
SysselsättningspolitikhyressättningförRegler

glesbygdVaruförsörjning i
Bostadskvot

Likställighetsprincipen:mark,subventioner av
användningavgifter förtill avinfrastruktur m.m.Kommun -

infrastrukturföretagsetableringar
kollektivtrafikBostadsbyggnadsprogram -

ochkommunmellanSamverkan stat,18.5
när1ngsl1v

ibetydelseharyrkestrafiken storochVarutransportema en
hälftenungefärinnerstadStockholms är avtätnrtstrafiken. I t.ex.

yrkestrafik.formnågonunder dagenvägtrafiken av
möjligheterdet attfinnasdetskulle storaharSom vi nämntnyss

samordnas.kundedestädernaiminska varutransportema om
samordning.sådantilliniativsjälvsvårtdock taMarknaden har att en
leveransergenomsnitt 70iharGöteborglivsmedelsbutik i perEn

leverantörer.medelstoraochsmåutförsflestaallraDevecka. av
hälftenlevererarleveranserna,för 6 % avstårGrossistema menav

varorna.
ASG,Volvo,medtillsammansstadGöteborgshar1996Under

högskolatekniska startatChalmersfrånforskareochdetaljhandeln
Maninnerstaden.delivarudistributionsamordnadmedförsök aven
medleveranserantaletminskaska kunnasamordningenmedräknar att

%.40
Falun/Borlänge,Högskolanmedverkanmedpågår,BorlängeI av

Ilandstingetsoch transporter.kommunenssamordnamedförsök att
kommunen,mellansamarbeteomfattandepågårKarlstad ett

medtrafiken iminska centrumförallmänhetenoch attnäringslivet
deminskakunnamed tungaräknar attNorrköping30 %. I man

samordning.med bättre%med 25transporterna
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Det således möjligtär påverkaatt transportbehovet genom
samordning och samverkan mellan kommuner, landsting och
näringsliv. Det viktigtär KFB stödjer,att staten utvärderar ochgenom
informerar sådana pilotprojekt kan bidra till utvecklingenom som av

transportsnålare samhälle.ett
Som vi kommer delsagt livsmedelstransportemastornyss en av

från områden långt ifrån marknaden, vilket högre energi- ochger
miljökostnader. Det pågår diskussioner miljömärkning ochom av varor
tjänster. sådanI miljömärkning borde kunna inkludera uppgifterman

Miljömärkningentransporter. innebär då konsumenternaom att
uppmärksammas på ävenatt transporterna harav varorna
miljökonsekvenser. Märkningen bör också kunna underlag videttvara
offentlig upphandling. Vi regeringen bör dennaatt fråga itaanser upp
arbetet med den nordiska miljömärkningen.

18.6 Vad betyder IT-tekniken for resandet
och transportbehovet

Informationstekniken IT spridd i samhället.är Svenska folkets
tillgång till olika IT-utrustning hög.typer Störst tillgångenär påärav
arbetsplatserna och i skolorna. Här har 75 % dem arbetar ellerav som
studerar möjlighet använda datorer. Lika mångaatt har tillgång till
telefax och 35 har% tillgång till mobiltelefon. Detta visar en
undersökning Statistiska centralbyrån har gjort på uppdragsom av
SIKA under 1996.

Även i hushållen finns datorer och informationsteknik, dockannan
inte i lika hög utsträckning på arbetsplatserna och i skolorna.som
Ungefär 32 % i åldrarna 15-84 år har tillgång till datorav personer
hemma, medan 39 % har tillgång till mobiltelefoner. Tillgången
samvarierar i hög grad med inkomsten.

Män i utsträckningstörre kvinnor de harän tillgång tillanger att
datorer, mobiltelefoner och telefax. Störst skillnadenär det gällernär
mobiltelefoner. Nära 30 % fler kvinnor harmän tillgångän till sådana.
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Datoru
Telefax

MobiltelefonI

SamtligaMänKvinnor

pá arbetet eller imobiltelefonertelefax ochTillgång till datorer,18.1Figur
år84mellan 15 ochbefolkningen%i hoshemmet

hushållet underianvänder datorndet %30hushållenI är ensom
iframför datorernasitterungdomardetvanligare ärdag. Det är att som
iäldre.hemmen än

lika många,Ungefärhemma.uppkopplade till Internet%Cirka 4 är
sin dator.eller fax viaskickakande%, e-post4-5 attanger

desysselsatta, 12 %,dedel attrelativtEn stor uppgerav
Hälftensällan.veckan ellerdag idistansarbetar någonregelbundet mer

dedistans. Avarbete påi sittIT-utrustninganvänderdessa senareav
distansarbetet. Detgrundarbetsresande påsittminskathälftenhar av

distansdagarjobba helavanligtlikasåledesverkar att somvara
dag.delar enav

perspektiv. Iinternationelltihögasiffrornasvenska ettär settDe
arbeta påanställdafåmycket attföretagendär attUSA, satsart.ex.

arbetsstyrkandet bara 7 %resandet,minskadärmed ärochdistans av
möjlighet.dennautnyttjarsom

högavlönadmedelåldersdistansarbetaren ärtypiske manDen en
%,distans, 17arbetar på ärAndelentjänstesektom. mäninom mersom

Distansarbetare8 %. ärkvinnor,andelenhögdubbelt såän som
blanddvs.35-44 år,i åldersgruppenrepresenteradehögstdessutom

sinasäkra iocharbetsmarknaden ärpåvarithar ett tagdem utesom
yrkesroller.
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30% V Kvinnor
Män25%

-0-Samtliga

20%

15% i, .

10%
—

år15-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 Samtliga

Figur 18.2 Andel arbetsstyrkan arbetar på distans,av uppdelat påsom
åldersgrupperkön och

Vid jämförelse resandet mellan dem distansarbetaren av som
respektive har sin arbetsplats utanför hemmet kan konstatera attman
distansarbetare:

har längre till arbetet
längre fritidsresorgör

åker ungefär lika långt de inte distansarbetar försom att uträttasom
ärenden och inköp möjligtvisgöra lite längret.0.m.
kombinerar fler ärenden vid fritidsresor

för ärendenstannar under inköps-att uträtta och serviceresor samt
arbetsresor ungefär lika ofta de inte arbetar distanssom som
kör bil till jobbet i utsträckningstörre dem inte0 än arbetarsom
distans

fler undergör dag andraän0 resor en
betydligt längre totalt under dag jämförtsett medreser övrigaen

har i högre utsträckning tillgång till bil och körkort.

Det för tidigtär ännu distansarbeteavgöraatt minskar eller ökarom
det totala resandet. Resultaten SIKA:s undersökning visar i fallav vart
inte på någon resandeminskning. Distansarbetare reser som grupp
längre övriga, detän finns skillnader mellanstora individer.men

kanDet så distansarbetet haratt ökat distansarbetamasvara
resande. Det dock troligareär att sådan manligagruppen som
höginkomsttagare inom tjänstesektom med bil redan innanreste mer
den började arbeta distans.att För kunna urskilja vilkaatt faktorer
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ytterligarebehövsdistansarbetarehosbakomligger resmönstrensom
studier.

tyder påundersökningarandrasoch attSIKA:sResultaten manav
möjlighetinfonnationsteknikens attstuderahand börförstaiinte

informationstekniken göraspektviktigareresandet. är attEnminska
bättremedförpåresandet ettsättettmöjligtdet att somanpassa

undvikakaninfrastrukturen. Man attbefintligadenutnyttjande resaav
resmål iundvikautsträckningi visskanskerusningstid och ävenunder

påbelastningenminskasDärigenomområden.tättrafikerade
trafiksystemen.

trafikminskningarmindrevisarundersökningar ävenattFlera
utvecklingen ITväsentligt. Omtrafikeniframkomlighetenökakan av

förbättrasframkomlighetenkanförtidpunktenpåverkar resorna
ochpositivtÖkat avseendeti detkandistansarbetemärkbart. vara

motiveradevägutbyggnader ärbehovetminska avsomav
tider.kortaunderkapacitetsproblem

dethittills kommervuxithardistansarbetettaktMed den som
förändringardrastiskablir någradetdröja innanemellertid avatt

olikatid innanocksåkommer taattDetresemönstret.
frekvent.utnyttjashushålleniinformationssystem mer

IT-utvecklingen.resandetpåeffekternegativafinnsDet även av
förunderlagetminskarresandetspriddatideniDet mer

kollektivtrafikendetta kankonsekvenskollektivtrafiken. Som aven
ytterligare.bilberoendetökakanvilketförsämras,komma att
medfördistansarbeteökakommaocksåkanBilberoendet att enom

långpendling. Kravenökadochcentralortemafrånutflyttningstörre en
således.ökarpå transportsystemen

effektiviseringar. Dettill ärmöjlighetITgodstransporterFör ger
långttill.leder Deteffektiviseringar ärvad dessabedömadock svårt att

likakantransportarbetet. Detminskatillutnyttjasdesäkert attifrån att
lättarebliroch detbilligare attITbli gör transporternatvärtom.gärna

tjänsterutvecklar sinaManfrekventaochsnabba transporter.erbjuda
pågodstransportema vägtransportmarknader. Hurhittaroch nya

påövrigtkostnadsutvecklingen i samt,påbl.a.berorsigutvecklar
transportslag.andramedkonkurrensensträckor,längre

spridningjämlikfåbl.a.handlarITinom attinsatserStatens enom
skildaoch imänniskorolikablandinformationssystem grupper avav

ViIT-kommissionen.behandlasfrågorlandet. Dessa anserdelar avav
distansarbete.stimuleraförmotivfinnastransportskäl kan attdetatt av

offentligaregeringenkan attgörasDetta uppmanart.ex. genom
underlättamöjligtlångtsåorganisationerochmyndigheter att som

följakontinuerligtböranställda. SIKAsinafördistansarbete
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utvecklingen IT och dess påverkan på transportbehovet ochav
resmönstret.

18.7 Strategisk miljöbedömning
Vi pekar här på rad möjligheter åstadkommaatt transportsnålten ett
samhälle. Att verkligen få detta till stånd kräver mångaatt
samverkande styrmedel används. Det behövs såväl nationella
styrmedel regionala och lokala. En del genomförandetstorsom av av

politik syftar till transportsnåltett samhälle liggeren påsom mer
kommuner och landsting. Vi räknar med det förenat medäratt stora
svårigheter och lång tid genomföra sådantar omstruktureringen av
bebyggelse och verksamheter leder till minskat transportbehov.som
Det förstärkta regionala infrastruktur-ansvaret över och
transportplaneringen dock iär riktning.ett Osäkerhetemasteg rätt är

vad kanIT betyda förstora resbehovet.om
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Transportinformatik19

informations-transportinformatik, dvs. hurhandlarkapitelDetta om
förDelegationentransportområdet. transport-påtillämpasteknik kan

bl.a.förbättradet gårslutbetänkandei sittframför atttelematik att
med hjälpgradmiljö i högochtrafiksäkerhetframkomlighet, av

ochgenomtänktinföras sättTekniken måstetransportinformatik. ett
efterfrämstbörSamhällethelhetsperspektiv. sträva attmed ett

säkerheten,effektiviteten,främjartillämpningarunderlätta som
miljön.ochtillgängligheten

ochflygetjärnvägen,inomrealitetTransportinfonnatiken är en
vägtrafiken,förbetydelseintedäremothar ännusjöfarten. Den samma

godstransportbranschen.roll ispelaridagredanIT storäven enom

förharbetydelse ITVilken19.1
transportsektorn

dvs.betydelse IT,vilkenuppfattningarolikafinnsDet om
olikaocksåhartransportsektorn. Fråganförharinformationstekniken,

dimensioner.
kan bl.a.organisationerochföretaginomanvändning ITökadEn av

telependling.tillochmellankontakterförenkladetillleda personer
leda tillocksåemellertidkanminska.därmed ITkanBehovet att resa
förtidmänniskor fåreller över t.ex.kontakterflerknyts attdet meratt

ifrågordessautvecklatVi hardärmed öka.Resandet kanfritidsresor.
kapitel 18.

behövsåtgärderVilka19.2

uppdraghaft ibl.a.transporttelematik har attförDelegationen
ochkonsekvenseranvändning,transportinformatikensanalysera

trafikpolitisktutifrånsvenska etti det transportsystemetinförande
informationstekniktransporttelematik betyderperspektiv. Begreppet
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och telekommunikationer tillämpat på transportområdet. I det följande
redovisar vi några delegationens förslag.av

19.2.1 Nationell vägdatabas och nationell
vägtrafikledning

Delegationen lämnade i betänkandet Bättre trafik med väginformatik
SOU 1996:17 förslag bl.a.på nationellatt upprätta vägdatabasen
med Vägverket huvudman. Delegationen lämnade också förslagsom

framtida organisation för vägtrafikledningen. Delegationen har ien
sitt slutbetänknade Transportinformatik för Sverige SOU 1996:186
vidareutvecklat sitt förslag och vägtrafikledningensattanser
huvudsakliga uppgifter bör attvara

samordna åtgärder för säkerställaatt vägen
informera trafikantema och trafiksituationenväg-om
säkerställa och trafikinformationväg- finnsatt tillgänglig

och leda vägtrafiken.styra

Delegationen föreslår Vägverket i uppdragatt tillsammansattges
med berörda kommuner i storstadsregionema inleda förhandlingar om
hur vägtrafikledningen ska hanteras i regionerna. Vägverket föreslås
vidare bli huvudman för vägtrafikledning, dvs. få för åtgärderansvaret

syftar till och leda vägtrafik på detatt styra nationellasom vägnätet
och ha det övergripande för vägtrafikledningsfrågor iansvaret Sverige.
I arbetet med trafikledning kommer transportinformatiken fåatt stor
betydelse.

Regeringen har under beslutat1996 Vägverket ska skapaatt en
nationell digital vägdatabas. I propositionen Infrastrukturinriktning för
framtida prop. 1996/97:53 konstaterastransporter det, föratt att man
ska kunna använda sig den tekniken, kommer krävasattav attnya
berörda organisationer sig till de förhållandena.anpassar nya
Regeringen det kommer nödvändigtatt skapaattanser attvara en
ändamålsenlig organisation för vägtrafikledning under den kommande
femårsperioden. sådanEn organisation bör väl förankrad lokalt ivara
samspel med berörda kommuner och andra intressenter och ha välen
definierad beslutsstruktur. Enligt propositionen kommer regeringen att

ställning till hur slutligta organisation vägtrafikledningen skaen av
utformas efter det delegationen lämnat sitt slutbetänkande.att
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transportinformatikinförandeförStrategi19.2.2 av

pâförslaglämnatslutbetänkandesitt eniharDelegationen
Sverigeinföras iskatransportinformatikenhurförplanövergripande

bl.a.föreslårDelegationen atttill.ska gå

ibör centrumanvändarna sättas processenav
skalalitenibörjamåsteman

informationsinfrastruktur skapasbören
deltillutnyttjasbör storgenerella IT-system

framtiden.iIT-visionmedintegrerasbör ensystemen

transportinforrnatikinförandeförRiktlinj19.2.3 aver

kopplatutgångspunktertrafikpolitiskautifrånharDelegationen --
transportinformatik:införandettillriktlinjerföljande av

andraförgällerprinciperbörmöjligt somlångtSå sammasom0
bedömningvidtillämpasockså avtransportsystemetiåtgärder

emeller-skainvesteringarStrategiskatransportinformatikåtgärder.
samhällsekonomisktfullständigtettkunna äventid göras om

iSIKA, näraocksåföreslår attManfram.kunnatinteunderlag tas
utvecklauppdragiska attmyndigheter,berördamedsamarbete ges

föranvändaskanbättredesåplaneringsverktygen, attochanalys-
planerings-ochAnalys-transportinforrnatikåtgärder.enskildabl.a.

transportinformatikensådantpå sätt attutvecklasbör ettmetoderna
samladedendel inaturligplaneringsomgång ärtill ennästa

skadå göras.bedömning som
måsteiskala transportsystemeti maninförs störreåtgärderInnan0

negativatillupphovåtgärder inteellerpåsäker system gerattvara
målen.trafikpolitiskadeinfriandetmotverkarellereffekter av

ochbehovanvändaresolikaanalyserfrånutgåbörInförandet av0
krav.

börfunktionshindrade,ochäldretrafikanterna, samtoskyddadeDe0
införandeprocessen.iuppmärksamhetstörreägnas

olikaförbarriärerbyggaintefårTransportinfonnatik nyaupp0
i transportsystemet.grupper
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19.2.4 Ett nationellt för införandeprogram av
transportinformatik

Delegationen har i sitt slutbetänkande föreslagit nationelltett program
för transportinformatik med bl.a. följande innehåll:

Etablering nationell digital transportdatabasav en
Etablering regional och nationellav vägtrafikledningen
Finansiering via utvidgat LTA-anslagett
Satsning på kollektivtrafik
Utredning övervakning och styrningom transporter med farligtav
gods
Ett samordnat nationellt FUD-program
Utvärdering utvecklat beslutsunderlag0 ettav
Satsningar på projekt för forskning,0 utveckling och demonstration

automatisk hastighetsanpassning,om dynamiska vägavgifter och
försök kring transportinformatik för landsbygden
Informationsinsatser.0

19.2.5 inansieringsfrågorF

Delegationen i betänkandet investeringarmenar att i grundläggande
transportinformatik bör hanteras på investeringarsättsamma isom

infrastruktur. Man konstaterarannan också kommunernaatt har
svårigheter finansiera trafikstymingatt och påtalar det behövsm.m. att
stöd för IT-investeringar i kollektivtrafiken. Enligt mycket osäkeren
bedömning, Vägverket har redovisat tillsom regeringen, uppskattas
behovet investeringar för väginformatikav fram till år 2007 till ca
1,9 mdkr. Merparten dessa kostnader kommunerna.av Manavser
konstaterar detatt nuvarande regelverket fördelningenstyrsom avmedel till länstrafikanläggningar inte omfattar investeringar i
transportinformatik och kommuneratt inte kan söka bidrag till
kollektivtrafikinvesteringar via LTA-anslagen. Delegationen föreslår
därför att

investeringar i den0 grundläggande infrastrukturen för
transportinformatik och för kollektivtrafiken grundläggande IT-

ska kunna finansierassystem via LTA-anslaget
kommunerna ska kunna0 söka medel från LTA-anslaget för
transportinformatikåtgärder
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tillkoppladkompetensuppbyggnadkunnaskabidrag även avse0
transportinfonnatik.iinvesteringar

Finansieringförslag.delegationensbakomprincipossi avställerVi
inomskekunnabörtransportinformatikåtgärderlokalaochregionala

regeringentransportinfrastrukturregionalföranslagdefor somramen
planeringsomgångInförinfrastrukturpropositionen. nästaföreslagit i

transportinformatikåtgärder ibehovetanalyserabör närmare avman
analyserSådanaiåtgärder transportsystemet.andradessaoch motväga

deomfattningenbedömaförunderlagflera, att avocksåblir ett, av
anslagen.regionala

Ökad forskningpåsatsning19.2.6

utveckling,ochforskninginomkraftsamlingkapitel 22iföreslårVi en
ochlogistikisäkerhet transporterna,bl.a.prioriteringmed av

transportlösningar.intelligentatransportlösningar samtsamverkande

miljöbedömningStrategisk19.3

miljöpåverkanminskadtillbidrakan genomTransportinformatiken
riktlinjerdeVi att somtransportsystemet.effektivisering anserav

ställtviochföreslagithartransporttelematik ossför somDelegationen
kommertransportinformatikentillämpningentillledabörbakom att av

miljösträvandena.medsamverkaatt
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jämställtEtt transportsystem20

jämställdhetenutifråntrafikpolitikenvibehandlarkapiteldettaI
utformasinteJämställdhetspolitiken kanochkvinnormellan män.

delnaturligska ingåpolitikområdenandraisolerad från utan som en
uppföljningochsamhälletområden i närskildamål sättsnär upp

detviktigtlikaMinst är att ettgenomförs.utvärderingoch
ochanalysermedfinns närjämställdhetsperspektiv
tillförslagberedningenigenomförskonsekvensbeskrivningar av

förändringar.andraochreformer

Mål20.1

ochkvinnorförjämställdhetspolitiken mänärmål attövergripandeEtt
allainommöjligheterochskyldigheterrättigheter,haska samma
likahaskaochkvinnorbl.a. mäninnebärlivet. Det attområden av

oberoende,ekonomisktochinflytandemakt,till sammatillgång
arbetsmarknad ochochutbildninginomutvecklingsmöjligheter samma

och bam.hemmedför arbetetansvar
omfattamåstemåltill dessaledaskajämställdhetspolitikEn som

trañkpolitiken.politikområden, ävenallaoch genomsyra
ochbeslutochförslagallaläggasskaJämställdhetsaspekter
blimåstebeslutsprocessenochplanerings-imaktfördelningen

jämnare.
framförtriksdagentill1996/97:41 attskrivelseiharRegeringen

andraisolerad frånutformaskanintejämställdhetspolitiken
påmåldelnaturlig sättsingå närskapolitikområden upputan ensom

utvärderingochuppföljningochsamhälletområden i närskilda
jämställdhetsperspektivdetviktigtlikaMinst att ettgenomförs. är

genomförs ikonsekvensbeskrivningarochanalysermedfinns när
förändringar.andraochreformertillförslagberedningen av

allajämställdhetsperspektiv iinförlivadettapå ettAtt sätt
Dettainternationell mainstreaming.medkallaspolitikområden termen

detfram ilyftsåretdetunderocksåhar senastearbetssätt
kanMainstreamingjämställdhetssamarbetet. översättasinternationella

varjeinomhuvudfåranijämställdhetsperspektivinförlivamed ettatt
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politikområde. Det innebär jämställdhetsfrågoratt inte kan behandlas
enskilt eller vid sidan ordinarie verksamhet. Ettav
jämställdhetsperspektiv ska ingå självklar del i allt arbete.som en

Trafikpolitiken bör bidra till ochatt kvinnormän likage
tillgänglighet till utbildning och arbetsmarknad. Den kan också
påverka och kvinnorsmäns vardagsliv och därmed
ansvarsfördelningen för barn och hem. Planerings- och
beslutsprocessen bör på alla nivåer utformas kvinnorsättett som ger
lika delaktighet i besluten.stor

20.2 Skillnader mellan och kvinnorsmäns
resande

Män fler längregör sträckor och förbrukar tidresor, reser mer resor
kvinnor. Män kör bilän och kvinnor åker oftare med som passagerare.

Kollektivtrafikresor och gångförflyttningar dessutomär vanligare
bland kvinnor En analys vidän män. Göteborgs universitet data frånav

resvaneundersökningenlden nationella visar olikhetema haratt
minskat mellan 1978 och 1994/95, det fortfarande finnsattmen stora
skillnader. Mäns och kvinnors fördelning på fárdmedel framgår av
tabell 20.1.

Män fler och längregör arbets- och tjänsteresor kvinnor.än
Kvinnor andelsmässigtgör fler för fritidsärenden, inköpresor samt
service och Generelltän män. kvinnorna inte så långtomsorg reser

sig lokaltutan rör än männen.mer
Förändringarna sedan 1978 består främst i inköpsresoma föratt

kvinnor har blivit färre och snabbare, längre. Det hängermen samman
med handlar påatt stormarknader längre från hemmetman och ditmer
åker bil. Fortfarande finns det dock skillnader mellanman stora mäns
och kvinnors fördelning på resärenden. Detta framgår tabell 20.2.av

I Krantz,Lars-Gunnar,Mänsochkvinnorsrörlighet iSverige. Utvecklingmellan1978och 1995-ökareller minskarskilInaderna, OccasionalPapers1997:3,Handelshögskolanvid Göteborgs
universitet,Kulturgeografiskainstitutionen,1997
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fördelatresfrekvens, reslängd och restidFärdsättens andelTabell 20.1 av
1994/95. Källa: Krantz, 1997på kvinnorochmän

Andel restidAndel reslängdresfrekvensAndel av avav
% %%huvudresor

KvinnorMän Kvinnor MänKvinnorMänFärdsätt
182 1120 113fotsTill
82 721312Cykel

2632 5633 67Bilförare 58
2538 819 96Bilpass.
1714 1112 8KolI.trafik 7
324Tåg 11

1 0,36 30.10,2Flyg
Övrigt 33 2 523

100 100100 100100100Summa

63,232,4 74,148,51,61,8Absoluta
tal,

min/dygnmin/dygnkm/dygn km/dygnresor/dygnresor/dygngenomsnitt
alla

Ärendens och restid fördelatresfrekvens, reslängdandel20.2.Tabell av
Källa: Krantz, 19971994/95.på kvinnorochmän

restidreslängd AndelAndelresfrekvensAndel avavav
% %%delresor,

Ärende KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
182020 162022Arbete

1271738Tjänste
omsorg 66 4497

1614 1192217Inköp
464238 453534Fritid

34 445Skjutsa 5
Övrigtz 8 78 867

73,7 63.048,3 32,32,83,1Absoluta
tal, .

min/dygnmin/dygnkm/dygn km/dygnresor/dygnresor/dygngenomsnitt
alla
1 sjukvård barntillsynhälso- och samttill service,omfattar resor
2 övrigttill skola samtomfattar resor
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Skillnaderna mellan och kvinnors förklarasmäns bl.a.resor av
deras roller i yrkeslivet och hushållet.

Män har yrken medför de betydligt fler och längreatt görsom
tjänsteresor kvinnor. finnsDet flerän kvinnor iavsevärt omsorgsyrken
och kontorsarbeten harDe också lägreän män. genomsnittslön och
kortare arbetstid. Dessutom arbetar kvinnor i hemmen än mänmer

för inköp ochstörresamt tar Dessa skillnader iansvar omsorg.
vardagslivet återspeglas i resmönstret.

kvinnorAtt för hushållet innebärstörre ocksåtar deattansvar
jobbar hemmet Deras arbetsresornärmare än kombinerasmän. ofta
med andra ändamål hämtning bam, inköp livsmedelt.ex.som av av

Kvinnor har alltså komplicerade resmönster än män,m.m. mer men
ändå kollektivt.reser mer

ÅrKvinnor har mindre tillgång till bil 1994/95 hadeän män. %72
befolkningen i åldrarna 18-84 år körkort och tillgång till bil iav

hushållet. Som framgår figur 20.1 varierar tillgången både medav
ålder och kön.

90
% 80

70 -
60 - MänI50 -
40 KvinnorD-
30 -
20 -
10 -

w Ålder18-24 25-64 64-

Figur 20.1 Andelen män och kvinnor har körkort tillgångoch till bil isom
hushållet, på åldersgrupperfördelat år 1994/95. Källa: Krantz, 1997

Skillnaderna i biltillgång har minskat sedan år 1978 och kommer att
utjämnas ytterligare med tiden dagens generation äldre kvinnornär

körkort med generation där körkortutan ersätts och bilkörning ären ny
vanligt. Antalet hushåll med fler bil ökar också kraftigt.än Avmer en

sammanboende med barn mellan och7 har18 år 40-45 fler% bilän en
i hushållet.

Studier Krantz, 1997 visar ökande biltillgång hos kvinnor inte iatt
sig förefaller utjämna skillnaderna i och kvinnors resande.mäns
Många andra faktorer bidrar till längre kvinnor.att män änreser
Kvinnor bilpassagerare förare.än Männen utnyttjarreser mer som som
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det för detkvinnor åker tillsammansochochbilen ärnär mänmer
kör bil tidigare tycks hakvinnorkör. Att än attmesta mermannen som

andra bil. tendenser finnshushåll köper Ingafleralltmedgöra att en
bilen tilldentidigare avstårgradi högre änmänatt gemensamma

kvinnorsförmån för resor.
hänsyn tillminskarresandetiOlikhetema tarmanom

dock iinkomstlägende flesta mäninkomstskillnadema. I reser
med inkomstvad kvinnorgenomsnitt längre gör.än samma

Även biltillgång hos kvinnorochökad inkomstmed männenreser
nivåsin rörlighet tillskulle ökakvinnorlängre. Om somsamma

ansvarsfördelningen i hemmen.ställas kravskulle detmännens nya
behövadåfungera kanvardagslivet ska störremännen taOm ansvar

ochutvecklingenska därförEnligt Krantz mänshushållet.för av
varandraoberoenderörlighet intekvinnors utan som enavsomses

ledertjänsteresandeökar sittkvinnornaömsesidig Om t.ex.process.
och mindre,aktivitetsmönstersittfårtilldet männenatt resaanpassa

hemhjälp.barnfamiljeriåtminstone utan

attityderoch kvinnorsiSkillnader20.3 mäns

åtgärdertrafikpolitiskatill

intresseradekvinnorpekar påattitydundersökningar ärFlera att avmer
för förbättrauppoffringarbereddaoch större attmiljön göramän attän

ibiltrafikenrestriktionervissa störreKvinnormiljön. motaccepterar
åkermed kvinnorförklarasdelviskanDettautsträckning attän män.

bakomliggandefinnasdet kanbil ävenmindre män,än men
i värderingar.skiljaktigheter

Göteborgz vad befolkningenfrågadeattitydundersökning iI manen
ibilresandetbegränsanödvändigtdet blevvillig attgöraatt omvar

minskasigkunde tänkakvinnornaCirka 52 %framtiden. attav
kvinnornaAvbara 30 %jobbet,bilresandet till männen. varavmen

barakollektivresandet, 39 %öka männenvilliga%59 att varavmen
beredda till det.

attitydundersökningahar frågatnorskgenomfördnyligenI manen
finns klaratrafikpolitiska åtgärder. Detolikainställningen till 19efter

åtgärder.attityder till dessaoch kvinnorsmellanskillnader mäns

2 differ, WorkinganddoAutomobilily Göteborg:How opinionsPolk, Merritt, in womensmens
december19.96Humanekologi,universitet,Göteborgspaper,

TOl, 1997valg reisemåte,MiljöbevissthetRandi,Hjorthol, avog
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Åtgärderna har indelats i fyra restriktioner biltrafik,motgrupper:
åtgärder för biltrafiken, åtgärder för gång- och cykeltrafik samt
förbättrad kollektivtrafik.

och kvinnorMän lika negativa till höjdaär bensinpriser, men
kvinnor positiva till restriktionerär bilkörning imotmer
bostadsområden.

Kvinnor vill i högre grad än underhållamän detsatsa att
befintliga inte lika positivagatunätet, tillär byggaatt vägarmen nya

män.som
Kvinnor positivaär avsevärt till förbättraän män attmer

förhållandena för gång- och cykeltrafik kollektivtrafik.samt
Även den attitydundersökning utförts Göteborgs universitetsom av

Kommunikationskommittén4uppdrag KFB och visar kvinnorattav
positiva till restriktionerär biltrafiken.än män motmer
frågaEn har väckts bl.a. Boverket de värderingarärsom av om av

olika effekter tid, miljö, hälsa, säkerhet m.m. används isom
samhällsekonomiska analyser könsneutrala ellerär männensom
värderingar slår igen för kraftigt. Detta problem gäller framför allt
tidsvärderingen, eftersom den bygger på studier individers faktiskaav
och tänkta val mellan och tidsbesparing. Värderingarpengar av
miljöeffekter i regel framräknadeär åtgärdskostnader förm.m. genom

genomföra politiska beslut. Dessa politiska beslutatt får förutsättas
spegla både och kvinnors värderingar.mäns

de analyserI det långväga personresandet SIKA genomförav som
på vårt uppdrag räknar olika tidsvärden. Förvärvsarbetandetreman
delas i två inkomstrelaterade där tidsvärdena tillsättsgrupper,
105 kr respektive kr.80 Dessutom används lägre tidsvärde kr30ett
för spegla pensionärer Inomatt respektive ärgruppen m.m. grupp
tidsvärdena genomsnittliga, dvs. de kan för låga för mänvara
respektive för höga för kvinnor. Kunskapen hur tidsvärderingenom
skiljer sig mellan och kvinnor emellertidmän låg. Viär intevet om
det finns skillnader de har med inkomstskillnaderutöver göra,attsom
och hur dessa skillnader i fallsåstora är.

Vi föreslår därför det forsknings- och utvecklingsarbeteatt om
samhällsekonomiska metoder och modeller planeras bl.a. KFsom av
SIKA och trafikverken inkluderar analyser skillnader i ochmänsav
kvinnors värderingar och hur resultaten påverkas dessaav av
skillnader.

4Biel, A. ochBennulf,M., Svenskarnasinställningtill antalförslag påverkabilanvândningen,ett att
Göteborgsuniversitet1996
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och kvinnors deltagande20.4 iMäns
och beslutsprocessenplanerings-

kvinnor i de beslutande församlingarAndelen hanterar transportersom
och transportpolitik har troligen ökat något under år.senare
Fortfarande dock kvinnorepresentationen jämförelsevis låg. Iär t.ex.
trafikhuvudmännens styrelser enbart kvinnor.20 %är

mansdominansentjänstemannasidanPå Så bestårär ännu större.
ledningarna för trafikhuvudmän och kollektivtrafikföretagt.ex. mest av
ungefär Bland de verkställande direktörema90 %. finns endastmän

bussförama ungefär kvinnor.kvinna. Av 20 %ären
risk ha mansdominerad kollektivtrafikbranschfinns iDet att enen

kvinnor.trafikanterna domineras Kvinnliga erfarenheter ochnär av
komma i skymundan ochbehov kan perspektivet i

kan bli förkollektivtrafikplaneringen teknikinriktat. De
kvalitetsundersökningar inom kollektivtrafiken Svenskagörssom av
Lokaltrafikföreningen visar trafikanterna uppleverSLTF detatt att
finns brist på lyhördhet för trafikanternas krav och önskemål.en

infrastruktursidan sannolikt mansdominansenInom är ännu större
kollektivtrafiken. planeringsgrupperinom De nationellt ochän som

infrastrukturplaneringenregionalt har arbetetat med har varit
mansdominerade och inom byggsektorn totalt cheferna97 %är mänav
SCB 1992.

Åtgärder för jämställt20.5 ett mer
transportsystem

Jämställdhetsperspektivet ska hela trafikpolitiken. Allagenomsyra
förslag och beslut ska föregås analyser deras konsekvenser förav av

och kvinnor. Med denna utgångspunkt belyser vimän
jämställdhetsaspekter våra förslag i respektive kapitel. detta avsnittIav
sammanfattar vi de förslag har särskild betydelse försom
jämställdheten.

maktfördelning i planering beslutoch20.5.1 J ämnare

Kommunförbundet,samarbetsprojekt mellan LandstingsförbundetI ett
och arbetar bl.a. med öka det kvinnliga inflytandetSLTF att överman
kollektivtrafiken 3K Kvinnor, Kollektivtrafik.Kompetens, Den-

till kvinnors erfarenheterbärande tanken är att ta vara av
och den för alla.kollektivtrafiken förbättra Kvinnor reser mer
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och har komplicerade får därmedkollektivt Deresmönster.än män mer
och perspektiv på kollektivtrafikenerfarenheter änstörre ett annatav

och denna kompetenskunskaper bör utnyttjas iDessamän.
kvinnor därförkollektivtrañkplaneringen. Andelen måste öka både i

i tjänstemannaorganisationer.politiska styrelser och
länsVästernorrlands visar vikten få medexempel från påEtt attav

Inför upphandling länstrafiken förplaneringsprocessen.kvinnor i en av
lade länstrafikens styrelse ned omfattandeperioden 1996-1999 ett

målutarbeta långsiktiga och strategier. arbetetarbete på Näratt
bildade referensgruppbestod styrelsen enbartinleddes Manmän.av en

få kvinnoperspektiv i planeringen.kvinnliga politiker för att ettav
deltagande blev vikt lades vidkvinnornasResultatet störreatt attav

behov tidigare, då tyngdpunkten låg påutforska trafikantemas än
hållplatsutformningdrivmedel,busstyper, m.m.

vid just påbörjadlän kommerHallandsI man en
3K-referensgruppannvända sigkollektivtrafiköversyn att somav en

politiker, anställda ochkvinnligabestår resenärer.av
utförs inom projektet viktigt fördet arbete 3KVi äratt somanser

planering och beslut inom den regionala ochkvinnoandelen iökaatt
kollektivtrafiken.lokala

planeringenangeläget öka kvinnors deltagande iocksåDet är att av
har föreslagit rikstrafikombud skainterregionala trafiken. Viden att ett

trafikhuvudmännen i länen utformatillsammans medtillsättas för att
persontrafiken och för upphandlainterregionalaför denbasnät attett

direktiv ska eftersträvabörtrafik. Regeringendenna attom man enge
skaorganisationer och samarbetsgrupperkönsfördelning i dejämn som

nationella basnätet.utforma detarbeta med att
undersökning kvinnor ochvisar norskviSom mänattsagt ennyss

infrastrukturåtgärder. Kvinnor prioriterar underhållhar olika på avsyn
Kvinnor ocksåanläggningar högrebefintliga än män. sätter omsorg om

Könsfördelningen i dagens infrastruktur- ochmiljön högre än män.
därföremellertid mycket ojämn. Regeringen börtransportplanering är

uppdrag redovisa åtgärder för ökamyndigheter iberörda att attge
beredningsgrupper nationell ochi olika påkvinnoandelen m.m.

ochTill revidering infrastruktur-nivå.regional nästa av
öka väsentligt.kvinnoandelen i sådanatransportplanema bör grupper

5 jämställdhelsaspekter filsiskplanering ochbyggdHelasamhället på1996:4,BoverketRapport -
miljö.
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särskildåtgärder medTrafikpolitiska20.5.2

jämställdhetenförbetydelse

deSamtidigt harkollektivtlokalt och än män.Kvinnor merreser mer
förslagföljande vårainnebärDettakomplexa attresmönster. avmer

jämställdhetssynpunkt:betydelse frånsärskildhar

kollektivtrafikenkvalitetshöjningochUtbyggnad av0
frånutgårkollektivtrafikplaneringenangelägetDet attär

tillfrån dörrhelaförbättrarochbehovtrafikantemas att resanman
ochbekvämlighet, trygghettidshållning,snabbhet,Flexibilitet,dörr.

kollektivtrafik förbrabeståndsdelar iviktigainformationgod är en
effekternatrafikpolitik där deförslag tillalla. Vårt externany

innebäroch ilandsbygdenbåde på tätorter attintemaliseras
positivtutvecklasförutsättningarfår bättrekollektivtrafiken att

utökatinfrastruktur ochkollektivtrafikensstöd tillstatligtUtvidgat
till detta.bidrar ocksåanvändshurförregionalt pengarnaansvar

gång- cykeltrafikenochförförutsättningarBättre0
isänka hastighetenfåska störreföreslår kommunernaVi rätt attatt

medkombinerasdetta skakm/h ochtilltätortsområden 30 att
cykeltrafikenochgång-kommergatuombyggnader. Detta att gynna

ioskyddade trafikanterförolycksriskemaminska tätortema.och
ibilavgifter tätorterDifferentierade0

i debiltrafiken kraftigtminskarföreslåravgiftssystemDet som
belastade i dag. Dettahårdastområden är gynnarsom

bil fåråkercykeltrafiken.och Deoch gång-kollektivtrafiken som
effekter påtill bilresansproportionstår ikostnadshöjningar som

visat detstudier harträngsel. Tidigareoch ärsäkerhetmiljö, att en
bil i de områdenkörmed höga inkomsterövervikt mänstor somav

avgifter.får högstsom
Handikappanpassning transportsystemetav0

denför handikappanpassaföreslårvisatsningar attDe som
höjdkollektivtrafiken innebärlokalaochregionalanationella, en

deäldrekvinnor blirEftersomalla trafikanter. män ärför änkvalitet
fdrflyttningshandikappade.blandöverrepresenterade

trafikinfrastruktur ochbebyggelse,mellansamordningBättre0
kollektivtrafikenshänsyn tillsamhällsplaneringEn tarsom

funktioner ökarmellan olikanärhetochförutsättningar gynnarsom
arbete och service.tilltillgänglighetkvinnors

och säkerhetmiljövikt vidStor0
tillväloch smått kommermiljön iKvinnors stortomsorg om

l5-l7-0343
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uttryck i våra trafikpolitiska mål och principer. Vi lägger ett
helhetsperspektiv trafikpolitiken och dess kopplingar till centrala
samhällsmål. Principen intemalisera de effekterna iatt allaexterna
trafikslag bidrar till utveckla samhällsekonomiskt effektivtatt ett

uppfyller de trafikpolitiska målen.transportsystem Stor viktsom
läggs vid målen miljö och säkerhet.om
Inriktningen infrastrukturplaneringen0 av
Vi har i vårt första delbetänkande föreslagit ökad satsning på drift
och underhåll trafiksäkerhets- och miljöåtgärder.samt Dessutom
föreslog vi fortsatt hög takt utbyggnaden järnvägen. Våraen av
förslag har i tillgodosetts i regeringensstort sett
infrastrukturproposition.
Forskning0
Vi redovisar i kapitel 22 strategi för forskning. dennaI ingår bl.a.en
forskning hur människornas livsförutsättningar påverkar ochom
påverkas skaHär också skillnaderna mellantransportsystemet.av

och kvinnor analyseras. Omfattande forskningmän behövs också
planerings- och beslutsprocessen. ingårDär metod- ochom

modellutveckling. i dettaDet sammanhang viktigtär analysera iatt
vilken utsträckning metoder och modeller könsneutrala och hurär

kan behandla och kvinnors skilda värderingar.mäns Inomman
kollektivtrafikforskningen föreslås bl.a. demonstrationsprojekt för

utveckla service- och trafikformer.att nya

20.6 Strategisk miljöbedömning

den redovisningAv för och kvinnor imän görsav resvanor som
kapitlet framgår klart kvinnornas i högre gradatt resmönster än

för miljöanpassningmännens är gynnsamt transporterna.en av
Skillnader i kan förklaras kvinnors ochresmönster olika rollermänsav
i yrkeslivet och hushållet. Till del speglar ocksåstor resmönstreten
skilda värderingar hos och kvinnor. ökatEtt inflytande för kvinnormän
i trafikpolitiken bör därför god miljö.gynna en
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attitydpåverkanochInformation21

till utveckling i riktningattitydpåverkan kan bidraochInformation en
långsiktigt hållbartochmiljöanpassat transportsystem.ettmot

och transportmedel måsteoch leverantörerProducenter transporterav
miljöanpassa sinde behöver förunderlagmed detförses att

informationtransportmarknaden behöverpåverksamhet. Köpare om
produkter.olika tjänster ochde väljer mellanmiljöegenskaper när

och entusiasmeraförockså breda insatserbehövsDet att engagera
miljöproblem. nödvändigttrafikens Detför lösamänniskor är attatt

möjligheteroch peka deförändringar behövsvarförförklara att som
påverka utvecklingen.olika rollerhar i sinaoch attenvar

attitydför-attityder ochpåverkarHur21.1
resandetändringar

har intresse försvenskarnaundersökningar visarMånga ett stortatt
åtgärder villig vidta gällerexempel påVanligamiljöfrågor. är attman

drycker i returglas ochtvättmedel, köpamiljömärktval sorterat.ex. av
sopor.

professor vid Lundsuppdragit Bengt Hanssonhar KFBVi genom
kunskapssammanställning huruniversitet göraatt aven

och livsstilsförändringar kan påverkavärderingsförskjutningar
rapport redovisasbilagedel. det följandefinns i vår Iresandet. Hans
frånslutsatsernågra rapporten:

transportsammanhang kanmänniskors beteende idelEndast en av0
val.planerade handlingar eller medvetna Enkarakteriseras storsom

automatiserat eller vanemässigt. ändrabeteendet Attdel är enav
information svårt.med ärvana

eller avsikt.beteendet föregås intention LångtmedvetnaDet av en0
dock i ändrat beteende.intentioner resulterarifrån alla ett

l hur vizrderingsf6rslg‘utningarochKunskapssammanställningBengt,Hansson, av
påverkaresandet,december1996.kanlivsstilsférdndringar
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Sociala har betydelse för beteendetstörre ändras än0 normer om
attityder.personens egna

finns skillnadDet mellan attityder redovisas i enkät-stor0 en som
och intervjuundersökningar och de verkliga attitydema. Hansson

framförpekar allt felkällor:tre
de svarande har inte tänkt igenom altemativens fulla-

konsekvenser,
förknippar alternativen med tidigare uppmärksammadman en-

polarisering miljövänlighett.ex. kontra tillväxtorientering och
utifrån sin inställning i denna fråga samtsvarar
väljer förväntade socialt acceptablaattman ge svar.-

Även attitydema verkliga så de inte någon garanti förär utgör0 om
beter sig Attityderså. grundar sig på erfarenheteratt man som egna

och socialt norrntryck ökar sannolikheten för de iett omsättsatt
handling.
Information ofta verkningslös för påverka attityder, detär att0 men
finns undantag för sådan information starkt griper i ellertagsom en

kommer den efterfrågas.närsom

Slutsatsen medvetna attityder blott i liten utsträckningär att
det beteendet,bestämmer faktiska resandet. Om ska påverkat.ex. man

resandet det troligen viktigt koncentrera sig sådantpåär att styrsom
vanebildning och bildandet socialaav normer.

Anders Biel har redovisat modell för gamla medersättaatten vanor
nyaz. består sju tabellSe 21.1.Den steg.av

Människor enligt Biel, eller mindre mottagliga för olikaär, mer
information beroende på hur djupt rotad gammaltyper är.av en vana

djupt rotad blockerar möjligheterna påverka beteendetEn medattvana
attitydpåverkan. Människor väljer till del bete sig miljövänligt,atten

det handlar längre förlopp med flera olika val.ett typermen om av
Även redovisning kanBiels dra slutsatsen det knappastattav man

påverka igår någon utsträckning enbartresmönstret störreatt genom
information. Information kombinerasmåste med andra styrmedel.

2Biel, Anders,Väljer människor miljövänligt, artikel i antologiLivstil ochmiljöatt agera en -
förändra, Naturvårdsverketfråga, forska, 1996
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för beteende i riktningstegvis modell förändring motEnTabell 21.1. av
Källa: Biel, 1996miljövänlig vana.en

faktorermiljövänliga underlättandeDelstegfaktorer motHindrande
vanor

värdeMiljöAktiveringetableradeStarkt somvanor
uppmärksammas

informationnuvarande Konkret positivaGer akt2. om
och negativa miljökonsekvenserhandlingar

alternativ finnslösningar ExisterandeAlternativaföreställningarNegativa
alternativom

handlingsinstruktionerbeteende TydligaPlanera nytt4.Avsaknad av
detaljkunskap

beteendePröva nyttFysiska hinder
återkopplingbeteende PositivUtvärdera6. nyttOväntade negativa

konsekvenser
beteendeEtablering nytt7. av

Bennulfs vilket handlingsutrymmeförsökt analyseraharMartin att
med information. Finnsstyrmedelkombinera andrafinns för attsom

vardagsliv ochförändra sittförbefolkningenberedskap hosdet atten
resande

folket finnsbland svenskadetslutsatserHans är att en
mindreförändra livsstilen iförberedskapgrundläggande att

utbredd iberedskapinriktning. Dennamiljöskadlig är grupper sommer
miljöchefer, lokalakommunalaproblematiken,isärskilt insatta t.ex.är

journalister.ochpolitiker
i faktisktslår igenomgrundhållning intepositivadennaAtt

alltlångt ifrånattityderBennulf,enligtbeteende beror, äratt som
styrmedel, och detdärför andrabehövsbeteende.mänskligt Detstyr

stöd för tuflare påstarktundersökningar,Bennulfsenligtfinns, ett tag
utbredddock inte likaviljaområdet.miljöpolitiska Denna närdet är

trafiken.det gäller
BennulfAnders Biel och MartinuppdragitKFBVi har genom

attitydundersökning bl.a.genomförauniversitetGöteborgsvid att en
från dennabilanvändningen.påverka Rapportenförslagantal attettom

bilagedel4. redovisas tabelliNågra resultatfinns i vårundersökning
21.2.

3 -fråga,antologiLivstil ochmiljöartikel ihandlingsutrymmet,Martin,Bennulf, Det gröna en
Naturvårdsverket1996forska,förändra,

4 bilanvändningen,förslag påverkatill antalSvenskarnasinställningBennulf,och M.,Biel, A. attett
december199631universitet,Göteborgs
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Tabell 21.2. Inställningen till antal förslag påverkaett att bilanvändning.
Källa: Biel och Bennulf, 1996.

MedelvärdeFörslag Standard- Ganska eller
awikelse mycket bra

förslag i %
Förbjuda privatbilism i 2,6 1,4 52

städercentrum störreav
Blltull 15 kr/dag i 3,0 1,4 41om

stadstörrecenrum av
Blanda etanol i bensinen 2,8 1,3 41
för1 kr/I extra
Katalysator i icentrum 2,7 1,4 47
större stad
Elbilar i centrum större 3,3 1,4 31av
stad
Koldioxidskatt höjs med 3,6 1,3 19

öre/år år10 till 2020
Betala 2 kr/km i centrum 3,9 1,3 14

större stadav
Högre förskatt ochstor 3,4 1,3 23

förlägre liten cylinder-
volym

påMer 90 km/h baraän 3,4 1,5 28
motorvägar
1 1 mycket bra förslag, dåligt5 mycket förslag

Enligt undersökningen drygt hälften positiva till förbjudaär att
privatbilism i centrala delar städer med 100 invånare.000änav mer
Även krav blanda etanol i bensinen för merkostnad kr/1att 1en
och katalysatortvång i får stöd mothugg. Däremotcentrum än ärmer
bara positiva till14 % det ska kosta kr/km2 köra i centralaatt att
stadskärnan. Män negativa kvinnor till förslagen drabbarär änmer som
alla bilister. Skillnaderna mindre det gäller förslagenär gällernär som
åtgärder i centrala stadsdelar. Som vi måste tolkasagtnyss man
resultatet sådana attitydundersökningar mycket försiktigt.av

Forskningen miljöhandlingar har visat möjlighetenstörreattom
inflytande, medverka i genomförandeär utöva och resultatuppfolj-att

ning, desto och intresset forstörre är självengagemanget att göra
något. visas ocksåDetta i det lyckosamma lokala Agenda 21-arbetet.

finns emellertidDet få genomförda projekt inom trañkområdet.
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Informationsstrategier21.2 och åtgärder

Naturvårdsverket inom förI MaTs-samarbetetrapporten ramen
redovisas strategier och åtgärder för använda informationatt som
styrmedel

Strategiema och åtgärderna redovisas i matris, där åtgärder ochen
informationsmottagare delas i fyra tabellSe 21.3.grupper.

ingen mening med läggaI belopp pårapporten att storaser man
centrala kampanjer, med undantag för eventuell kampanj atten om
köra bränslesnålt.

Åtgärdsförslag förTabell 21.3. information miljöanpassatettom
Naturvårdsverket,Källa: 1996.transportsystem.

Agendasättning Kunskapsökning Handlings- Förstärkning
framkallande
PåverkanAllmänhet Via lokala Dekaler, pinsav

medier, miljö- beteenden som m.m.
snålkörningaktivister. skola och
samåkning

"Tunga" Via opinions- Opinionsunder- Certifieringar,
beslutsfattare undersökningar sökningar, goda rangordningar

exempel m.m.
Påverkans- Hur-information,Beslutsfattare Utmärkelser av

"miljöhjältar",inom miljö- och metodik goda exempel,
trañkområdet argumentnyckel nätverk m.m.

Påverkansme- Hur-information, UtmärkelserAktivister i SNF av
todik, populär- goda exempel, "miljöhjältaf,m.m.
vetenskap argumentnyckel nätverk m.m.

föreslås åtgärder ska väcka miljöfrâganfasen agendasättningI som
opinionsundersökningaroch visa på vikten den: och spridningav av

dess resultat, regionala massmediaseminarier, introduktion av
läromedel i skolorna.

kunskapshbjandefasen föreslår åtgärder får olikaI man som
aktivt söka och hitta information Naturvårdsverket:målgrupper påatt

hittar informationmanual hos Naturvårdsverket ochvar manen om
hos andra organisationer, Vägverket, Kommunförbundet ocht.ex.som
Naturskyddsföreningen, nyckel med för och MaTs-argument emot

olika styrmedel och åtgärder.målen och

5 InformationNaturvårdsverketPalm, ochWindahl,S., styrmedel möjligheterochL. som -
trafikområdet,begränsningarpå Rapport4529, 1996
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ska informationframkalla handling spridas hur problemFör att om
handledarutbildning, bruksanvisningar, nyhetsbrev, godaska lösas:

exempel.
åtgärder föreslås för minska risken för beslutFörstärkande att att

bästa miljökommun, certifierarivs årets MaTs-utnämnupp:
trafikmiljöhjältar i näringslivet.kommuner, utnämn

främst inriktad information frånNaturvårdsverkets ärrapport
Även myndigheter utarbetar informations-andraNaturvårdsverket.

bedriver omfattande information till medborgarna.strategier och
för hur information miljö ochhar VägverketExempelvis program om

till miljö- och säkerhetsmålen nås.ska bidratrafiksäkerhet att
till innehållet i de informationsstrategierställningVi intetar som

vi vill peka på vikten harmyndigheterna upprättar, attav man enmen
strategi för hur kan använda riktadgenomtänkt och medveten man

flera, styrmedel för nå de trafikpolitiskainformation attett, avsom
sker samordningockså viktigt detmålen. Det är att en av

myndigheter till allmänheten.från olikainformationen
trafikverken, Naturvårdsverket,regeringen KFBVi föreslår att ger

informationstrategi kan bidrautarbetai uppdragoch SIKA att somen
trafikpolitiska målendetill uppfyllaatt

också utvecklar sig till dialoginformationenviktigtDet är att en
ochföretag. personligamedborgare och Detmed engagemanget

hos enskilda människormiljöfrågorintresset för är en av
för förverkliga miljöanpassatgrundförutsättningama att ett

lokalaforum för detta deEtt ärtransportsystem. engagemang
närvarande utförs i kommunerna. fåför FörAgenda 21-arbeten attsom

angelägettrafikfrågor i detta arbete detinslagökat är attett av
stöd iarbeta med trafikmiljöfrågor får statligtväljerkommuner attsom

stödja kommunernaVägverket bör fortsättasitt arbete. att genom
fysiska åtgärder i trafikmiljön,kompetenshöjning,utbildning,

goda exempelinformation etc.om
bilavgifter införas minstdifferentierade ska iföreslagitVi har att en

behöver kompletteras med omfattandeår 2002. Dettatätort senast
tillfälle slag förhela landet. blir slåinformationsinsatser i Det ett att ett

bör därför få iresande i våra Vägverketmiljöanpassat tätorter.ett
genomföra omfattande informations-förbereda ochuppdrag att en

differentierade bilavgifter införs i den förstahela landetkampanj i när
tätorten.
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miljöbedömningStrategisk21.3

miljöstrategiska betydelse ochinformationensframhållerVi attanser
riktning.leder iförslagvåra rätt
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Forskning och utveckling22

påskynda och förstärkaFör utveckling i riktningatt moten
miljöanpassning och långsiktig hållbarhet kan förprogrammen
forskning, utveckling och demonstration behöva kraftsamla inom några
få områden. Vi förslag till vilka områden bör prioriteras. Viger som
beskriver också kortfattat den nuvarande kommunikations- och
transportforskningen.

Vi det mycket angeläget med kraftfulla insatser inomärattanser
forskning, utveckling och demonstration för drivmedel från förnybara
energikällor för miljömålen. kapitelI 14 utvecklar viatt styra mot
förslag till sådana insatser.

omfattande beskrivning hur forskning,En utveckling ochmer av
demonstration inom och kommunikationsområdettransport- är
organiserad, omfattningen och behovet insatser och inriktningsamt av
för framtiden redovisas och i vår bilagerapport.KFB NUTEKav

målVision och22.1

Sverige och i vi införstår den utmaningenI Europa ställastora att om
till långsiktigt hållbart Enligt vår vision skatransporterna ett system.

framtida bidra till ekonomisk och social utvecklingtransportsystemett
förstörapå miljön eller fördärvatära naturensutan att resurser,

människors hälsa. framtidaEtt måste ekonomiskt,transportsystem vara
socialt och miljömässigt hållbart. Kunskap den långsiktiga huvud-är
källan till ekonomisk tillväxt och förbättrad livskvalitet enligt en
OECD-studie Technology, productivity and job 1996.creation, mars

Målet för den svenska kommunikationsforskningen formulerades i
forskningspolitiska beslut. framhölls1993 års Där forskningen skaatt

medverka till fram underlag för uppnå de politiska målatt ta att som
förläggs fast kommunikationssektoms utveckling och handlings-att

beredskapen inför problem inte kan förutses i dag ska ökassom genom
bygga kunskaps- och kompetensbas för framtiden. Deatt upp en

områden prioriterades i beslutet miljö, infrastruktur, tele-som var
kommunikationer, informationsteknik, effekter marknads-av
förändringar och avregleringar, kollektivtrafik och trafiksäkerhet.
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forskningspolitiskamed densambandibeslötRiksdagen
dessa1996/97:5samhälle prop.ochForskning attpropositionen

kommunikationspolitik.avvaktankvarstå iskaprioriteringar en ny

ochutvecklingforskning,Dagens22.2
demonstration

kommunika-inomutvecklingsinsatsemaochforsknings-statligaDe
förmiljard kronorungefäromfattade 1transportområdetochtions-

forskningsstatistik. Detenligt SCB:s motsvarar1994/95budgetåret ca
utvecklingochForskningFoU-budgeten.statligahela den%5 somav

andrainomdel ocksåtillbedrivstransportsektorn storberör
hand inomförstaiKommunikationsdepartementet,departement än

Inrikes-Miljö-,inomocksåhandelsdepartementen,ochNärings- men
Försvarsdepartementet.och

inom dedemonstration FUDochutvecklingForskning, mer
infrastruktur,fysiskområdena transport-inriktadetransporttekniskt

omfattauppskattasstödsystemtekniskaochenergisystemmedel, ca
vägtrañkområdet,tillgår 65 %dessaår. Avkronormiljoner370 caper

Endastrespektive järnvägen.luftfartentillvardera%20mindre än
sjöfarten.inomtill FUDgårfånågra procent

transportområdetochkommunikations- ärinomBeställare FUDav
forskningsråd,verk,myndigheter,främstorganisationer,tiotalett

flertaletUtförarestiftelser.och ärforskningsprogramkollektiva
bedrivsspecialinriktningar. FUD ävenofta medinstitut,ochhögskolor

exportinriktade företagendeinomsärskilt större,näringslivet,inom
transportföretag.ochkonsulterelektronikindustrin,ochfordons-inom

samordnings-harKomrnunikationsforskningsberedningen KFB ett
kommunikationsforskningen. Dettaövergripandeför den ansvaransvar

forsknings-samband med denbeslut iriksdagensenligtförstärkasska
sinahar iBanverketochVägverketpropositionen.politiska

deinomsamhällsmotiverad FUDtillämpad,försektorsroller ansvar
deverksamheter kommerTill dessaverksamhetsområdena. meregna

stödsFUD-insatsema,motiveradeenergipolitisktochnärings- avsom
flygtekniskochfordons-försärskildaoch deNUTEK programmen

forskning.
engagerade ilängesedannäringslivsvensktoch ärforskareSvenska

inom EU.utvecklingtekniskochforskningförflertalett ramprogram
medverkan finnsSvenskfulltvideltarmedlemskapvårt ut.Genom nu

fordons-ochflyg-för järnväg,signalsystemprojektit.ex. avsersom
frånhartransporttelematik. KFBenergiteknik ochmotorindustri,och

administrerastransportforskningförsidasvensk avsomansvar



Forskning och utveckling 461SOU 1997:35

för miljöprogrammet inom DGNaturvårdsverket XIDG VII, ansvarar
energi- och telematikprogrammen medför industri-,och NUTEK

flera generaldirektorat.delområden inomtransporttekniskatillhörande
för forskning pågår 1994-984:eDet ramprogrammet som nu

miljoner 2 %miljarder 240omfattar totalt 13 avserecu, varav ca ecu
för transportmedel,Till detta kommertransporter. programmen

miljardertransporttelematik 700 ca 5 %.ochenergiteknik om ca ecu
detmål och struktur för 5:ediskuterasEUInom ramprogrammet.nu

utveckling förochForskning22.3 ett
miljöanpassat transportsystem

inom kommunikations-FUD-insatsernuvarande inriktningenDen av
del fokuserarinriktning till visstransportområdet har redanoch en som

hållbarhet.långsiktig Förmiljöanpassning ochfrågorpå attom
utveckling kanförstärka dennapåskynda ochytterligare transport-,

behöva kraftsamlarelateradenäringspolitiskt FUD-programmiljö- och
områden prioriteras:föreslår följandeområden. Vifåinom några att

transportforskningStrategisk
hållbarhetLångsiktig0

betydelse och rollKommunikationemas0
beslut och uppföljning.för planering,och modellerProcess0

godstransporterochPerson-
och drivmedeltransportmedelMiljöanpassade

samhällsbetaldapersontrafik ochKollektiv resor
Säkerhet i transporter

samverkande transportlösningarochLogistik
Intelligenta transportsystem

underhåll.drift ochInfrastrukturens

ha spjutspetskompetens inomSverige kan intelandlitetEtt som
dendärför viktigt bevakaområden.antal Detbegränsat är attän ettmer

tillvaraberedskap för kunnaoch haforskningeninternationella att taen
viktigtFUD-insatsema det ocksåeffektivitet ifå högdenna. ärFör att

och näringsliv.samspel mellandet sker statettatt
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kommunikationsforskningStrategisk22.3

kommunikationsforskningmed strategiskövergripande syftetDet är att
kommunikationspolitiska ställnings-kunskapsunderlaget förförbättra

förståelsen bl.a.ska bidra till ökaForskningentaganden. att av
samhället, vilka drivkrafterna och vilkakommunikationemas roll i är

upphov till för individer ochkonsekvenser transportsystemen ger
kommunikationsforskning vidaStrategisksamhälle. överspänner

ämnesdiscipliner.mångaproblemområden och berör
problemområden inom den strategiskaföljandeVi attanser

och därför börsärskilt angelägnakommunikationsforskningen är
prioriteras.

hållbarhetLångsiktig

Ökade hållbart samhällevad långsiktigtbehövskunskaper ettom
individer,ställa för krav påkan kommaoch vad detinnebär att

på samhället iorganisationsstrukturer ochnäringsliv, stort.
hållbarhet skasyftar till långsiktigutvecklingForskning och gesom

sin verksamhet och sittmiljöanpassaaktörertill olikastöd att
fält alltifrånkommunikationsområdet berörs brettagerande. Inom ett -

åtgärder förkonsumtionsmönster tillattityder,individersfrågor etc.om
användning.och derasförändra tekniska systematt

rollbetydelse ochKommunikationernas

samhället viktigtbetydelse och roll iKommunikationemas är ett
det frågor attityderindividnivån gällerforskningsområde. På t.ex. om

välfärd påverkaslivsförutsättningar ochmänniskorshuroch beteende,
mellan ochSkillnaderoch mänstransportsystemen.transporterav

resande och resbehov, ochdet gällerförutsättningarolikakvinnors när
snabbareåstadkommaattitydförändringar förbetydelsen att enav

exempel påmiljöanpassatutveckling ärtransportsystemmot ett
forskningsområden.angelägna

bostäder, arbetsplatser,lokaliseringSambanden mellan av
transportbehovochservice ochochkommersiell transporteretc.annan

grad detgäller i vilkenFUD-område.angeläget Det ärt.ex.är ett
fysisktransportbehovenoch minskapåverkamöjligt att genom

mellan flera samhällssektorer.planeringssamverkanochplanering
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betydelse för näringslivet och näringslivetsTranspoitsystemets
hållbart angelägetkrav på område påärtransportsystemett ett en

aggregerad nivå. Kunskaperna sambanden mellan ekonomiskt.ex.om
kommunikationer och infrastrukturen behövertillväxt, öka.

informationsteknikökande användningen har redan börjatDen av
och organisation inom företagen.påverka produktionssätt viktigEn

sambanden mellan fysiskafrågeställning hur ochär transporter
och kommerinformationsöverföring utvecklas i framtidenut attser

distansarbete och telependling kan bidra tilloch hur attt.ex.
telekommunikation kan ersätta transporter.

modellstudier det också viktigt analysera ochFörutom är att
vidtagna åtgärder,effekter faktisktutvärdera FUD-t.ex. genomav

vägtrafiken försämraminska utan att transportemasattprogram
effektivitet.

uppföljningmodeller för planering, beslut ochProcesser och

sedan länge inslagKommunikationssektom präglas ett stortav av
Exempelvis gränsdragningen mellanoffentligt är statensengagemang.

sektorn viktig forskningsfråga. gällermarknadens roll i Detoch t.ex.en
marknaden, ägandefrågor och kontroll-för verksamheten påregler

säkerställer allmänintresset vid avreglering ellerformer som
privatisering.

investeringar i den statliga infrastrukturenVid planeringen av
modellanalyser i utsträckning. gälleranvänds kvantitativa Detstor t.ex.
personresande och godstransporter och samhälls-prognosmodeller för

kalkylmodeller används beslutsunderlag.ekonomiska Dessasom som
skamodeller behöver kontinuerligt utvecklas för deochmetoder att

tillförlitliga och väl beskrivandetill frambidrakunna att ta
och värdera faktorerMetoderna vissabeslutsunderlag. mätaatt som

miljöfaktorer inklusive buller, behöveranalysmodellema,ingår i t.ex.
ochvissa faktorer, intrång iutvecklas ytterligare. För natur-t.ex.

regionala effekter, behöver ochkulturmiljöer och mät-nya
Prognosmetoder för godstransportervärderingsmetoder utvecklas.

behöver också förbättras.
denna hjälpmedel försöker beskrivaförhållandenDe ärtypsom av

framtagna innehållerkomplexa i verkligheten och de resultatenmycket
minska dessa osäkerheter angelägenosäkerheter. Att ärstora en

Även presentationen resultaten måste förbättras,forskningsuppgift. av
och övriga får rättvisande bildbeslutsfattareså att aven

dess osäkerheter och begränsningar.beslutsunderlaget och
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Miljökonsekvensbedömningar och -analyser på strategisk nivå och
för enskilda objekt relativt och delvis oprövadeär ännunya
planeringsinstrument behöver vidareutvecklas.som

decenniemas planeringDe de infrastruktur-senaste störreav
investeringarna har kritiserats för bristande förankring investerings-av
besluten. Forskning bidrar till öka olika intressegruppersattsom

i planerings- och genomförandeprocessen förank-ochengagemang
ringen dess resultat i berörda därför angelägen.ärav grupper

konflikter mellanHur mål kan hanteras i planerings- ochuppsatta
viktigabeslutsprocessen problemområden kräver forsknings-är som

Äveninsatser. metoderna för utvärdera gjorda åtgärder ochatt
uppställda mål behöverinvesteringar utvecklas.mot

Kvinnor lågt representerade i besluts- och planeringsprocessenär
för infrastruktur- och transportåtgärder. innebärDet risk kvinnorsatt
värderingar och önskemål inte uppmärksammats tillräckligt. Det är en

FUD-uppgiftangelägen analysera hur kvinnors transportbehovatt
skiljer sig från kan vidare finnas skillnader mellanDet ochmäns. mäns
kvinnors värderingar, restidsvinster, inte avspeglas i det.ex. av som
analysmetoder används i besluts- och planeringsprocessen. Det ärsom

angelägen forskningsuppgift öka kunskapen inom detta område.atten

godstransporteroch22.3.2 Person-

Miljöanpassade transportmedel och drivmedel

Utvecklingen trafiksäkra, bränslesnåla och i övrigt miljöanpassadeav
fordon och drivmedel från förnybara energikällor ställer krav på
omfattande och angelägna FUD-insatser. Sverige har väl etableraden
fordons- och motorindustri bygga vidare på.att

inte långsiktigt hållbart,Dagens bl.a. därförärtransportsystem att
det baseras icke förnybarapå energiresurser och upphov tillger
oacceptabla miljöeffekter lokalt, regionalt och globalt. krävsDet

slags insatser förmånga åstadkomma kostnadseffektiva ochatt
långsiktigt hållbara transportlösningar. förutsätterDetta systemsyn,en
där exempelvis fordon och drivmedel studeras insatta i ett
sammanhang med infrastruktur och styrmedel olika slag. ökadEnav
kunskapsnivå hos enskilda konsumenter kommer också kunna bidraatt
till bättre miljöval. Informationssystem eller klassificeringssystem som
upplyser miljöeffekter och transportlösningartransporter ärom av
därför angelägna FUD-områden.
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handlar bl.a.området vägfordon.FUD-insatser inom DetStora görs
och miljö, energieffektivitetsäkerhet, hälsatransporteffektivitet,om

förvidareutveckla kompentensenviktigkostnader.och Det är att
förnybara energikällordrivmedel frånanvändning ävenmen avav

forskningsprogram tillsammansfordonsteknisktfossila. pågårHär ett
näringslivet.med

hos ochöka effektivitetenbl.a.insatserAngelägena motorerär att
inblandningförför flexiblateknikenvidareutveckla systern, t.ex.att av

Fuel Vehicle.FFV-tekniken Flexible Menochbränlsenbiobaserade
viktigaför bränslecellerinsatserlångsiktiga är attäven m.m.mer

och medFUD-insatserkompetensuppbyggnad, selektivabevaka genom
från industrin.betydandeett engagemang

initierai sin kandemonstrationsprojekt behöverFler startas tursom
fordonsanvändare samarbetar meddärutvecklingsprocesser,lokala

drift-under realistiskateknikochfordonstillverkare prövar ny
demonstrationsprojekt börskala. Sådanaoch iförhållanden större

EU-projekt.ikunna ingå större
ochkravställer högadrivmedelMiljöanpassade process-

utvecklingenoch förståkunna följaVi behöverproduktionskunnande.
får förlita påi hög gradviområdet,inom även ossom

börsamverkanInternationellutanför landet.forskningsinsatser
enskilda länderoch medinom OECDochinom IEAstimuleras EU
energikällor.från förnybarabl.a. drivmedelkringkunskapsutbyteför
från förnybaraområdet drivmedelinomi SverigePågående FUD

mkrtotaltomfattar f.n. drygt 100för dessaoch fordonenergikällor per
mkr förårfinansierar KFB 60medeldessa system-år. Av perca

för produktionmkr åroch NUTEK 50demonstration avperca
energikällor och FoUförnybarafråndrivmedel motorer m.m.om

insatser inommed kraftfullaangelägetmycketdetVi anser
förnybarafrånför bränslendemonstrationochutvecklingforskning,

utvecklar vikapitelmiljömålen. 14Ienergikällor för motatt styra
till sådana insatser.förslag

Även områdenviktigaoch -teknikjämvägssystem attär
och buller.ekonomi Dettatanke på frågorbl.a. medvidareutveckla, om

transportlösningarattraktivautvecklingenbidra tillsiktkan på lång av
samverkan inomför ökadFörutsättningarnaprodukter.industriellaoch

fordon bör klarläggas.för dennaEU:s typ avprogram
internationellFUD-insatser ikrävs ocksåoch flygetsjöfartenFör

miljöanpassadeeffektiva ochåstadkommasamverkan för att mer
miljövänligförutsättningar tillämpaför skapaochfarkoster attatt mer

isärskiltområdet pågårflygtekniskadetteknik. Inom ett program
sjöfartstekniskanäringslivet.svenska Denmed detsamverkan
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industrin i Sverige begränsadär och därmed finns mindrenumera
förutsättningar för motsvarande samverkan inom sjöfartsforskningen.

Kollektiv persontrafik, samhällsbetalda gång- ochresor,
cykeltrafik

En väsentlig FUD-uppgift öka kunskapenär hur kollektivtrafikatt om
kan bli effektivare och attraktivare. konventionellaDen kollektiv-
trafiken måste utvecklas ökad kvalitet. Viktigt ocksåmot är att
utveckla och genomföra demonstrationsprojekt för service- ochnya
trafikformer, olika blandformer privat och kollektivtt.ex. ägdaav

studera problem ochtransportsystem, möjlighetersamt att med nya
trafiksystem.typer av

Det viktigt kollektivtrafikenär betraktasatt trafikant-ettur
perspektiv och till hela resan. Krav kundanpassningatt påman ser
leder till differentierat trafikutbud, samtidigtett det krävsmer som en
samordning för attraktiv transportlösningutgöraatt attraheraren som

andel trafikanter idag.större spelarHär informationsteknikänen
transportinforrnatik avgörandet.ex. roll. Det gäller såvälgenom en

bättre informationssystem för trafikanterna bättre försystemsom
planering, trafikledning Det också angelägetär ägnaattm.m.
uppmärksamhet tillförlitligheten hos kollektiva fárdmedel.

Ekonomin i kollektivtrafiken evig fråga,är också kräveren som
FUD-insatser. Kostnadseffektiviteten har dock ökat de åren,senaste
mycket beroende den ökade konkurrensen vid trafikupp-
handlingama. Pågående samhälls- och företagsekonomisk forskning
bör fortsätta, det angelägetär stödjaäven utveckling ochattmen
experiment med former för upphandling, incitamentsavtal,nya
differentierade taxesystem m.m.

Ett angeläget området det kallas samhällsbetaldaär som resor, som
omfattar färdtjänst, sjukresor Dessa resformer behöver utvecklasm.m.
i sig, framför allt behövs inbördes samordning och helstmen en
samverkan med dagens konventionella kollektivtrafik. ökadEn
handikappanpassning kollektivtrafiken också till förär andranyttaav
grupper.

Ett viktig FUD-område också gång- och cykeltrafikär och i vilken
grad det möjligt olika insatserär få biltrafikanteratt övergåattgenom
till gå, cykla eller åka kollektivt.att
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Säkerhet i transporterna

inriktadtrafiksäkerhet varit i allt väsentligtforskningHittills har om
omfattningtill vägtrafikolyckomasMed hänsynsäkerhet.vägtrafikens

motiverad.varit välprioriteringhar denna
annorlunda krav på denytterligare och någotställerNollvisionen

säkerhetsuccessivtEftersom nollvisionenforskningen.framtida gör
väsentligt få ökadedetdimensionerande för är attvägtransportsystemet

påverkas och kanoch tillgänglighetframkomlighethurkunskaper om
Modell-säkertförutvecklas inom vägtransportsystem.ettramen

måltrafikpolitiskasäkerhet och andramellankopplingutveckling för
därför prioriteras.bör

nollvisionen byggerEftersom vägtransportsystemetatt
våldtoleransbiologiskamänniskansefterdimensioneras mot yttre

Grundläggandeökas.tålighetsgränserdessakunskapenmåste om
bedrivas,böroch halsryggenskador i hjärnanbl.a.forskning om

vägutforrnningenochfordons-forskning kring hurtillämpadliksom
ska kravsättas.

införas.nollvisionen behövergenomförametoderKända och attnya
regelverkutvecklingenbartframtiden inteinå dessaMedlen äratt av

och kvalitets-marknadsmetoderocksålagstiftning,och utan genom
dessakunskap hurgrundläggandebehövssäkring. Det ommeren

och kombineras.utvecklaskanprocesser
bådetrafiksäkerhetenutvecklingenföljaviktigtDet är att avnoga

visar sigkommunala. detdet Omoch pånationelladetpå vägnätet
Vägverketbörtrafiksäkerhetsmålenuppfyllaförnödvändigt att ges

åtgärder dettrafikmiljöförbättrandestödjamöjligheterökade att
stödjadetangeläget kanSärskilt attkommunala vägnätet. vara

trafiksäkerhets-framgångsrikavisar pådemonstrationsprojekt som
trafiksäkerhets-marknadsföratillbidrardärigenomprojekt och att

arbetet.
inkluderatillsäkerhetvidga FUDangeläget ävenattDet attär om

riskhanteringgällerinsatserprioriteraochtransportslagövriga att som
metodutvecklingövergripandebehovfinnstrygghetsfrågor. Detoch av

avanceradetransportområdet.inom Jusårbarhetochkring risker mer
konsekvensernablirblir, desto näroch störrestörre transportsystemen
särskilt risker inombörinträffar. Häroch olyckorhaverierstörningar,

forskningsinsatser,uppmärksammasflygetochsjöfarten somgenom
internationellochför EUske inomkanlämpligen annanramen

samverkan.
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Automatiserade och avbemannade kommer bli alltsystem att
vanligare. ökarDet behovet ytterligare forskning inom områdetav
människa-maskin, människors upplevelset.ex. trygghet ochom av
attityder till tekniska system.

Logistik och samverkande transportlösningar

snabba förändringarnaDe i samhället och näringslivets varuproduktion
innebär godstransportsektom står införatt utmaningar detstora när
gäller kraven från andra samhällssektorer.mötaatt Under de senaste

årtiondenatvå har logistiken fått överordnad roll det gäller fånär atten
överblick och möjlighet materialflöden frånatt råvara tillstyraen

färdig produkt och leverans till kund. logistikkedjanI måste också
inkluderas omhändertagande och återanvändning restprodukterav
kretsloppslogistik. Frågan logistik och samverkan mellanom
transportslagen bör uppmärksammas, liksom vad intemationaliseringen
och Sveriges inträde i innebär förEU transportflödena.

Systemutvecklingen inom godstransportområdet påverkas i allt
högre grad de miljörestriktioner samhället ställerav som upp.
Kretslopp, återvinning och återanvändning kommer aktualiserasatt
inom allt fler sektorer inom samhället. Effektiv logistik berör
näringslivets produktion och innefattar godstransporterävenav varor
till och från viktiga marknader inom och utanför landet. Syftet med
FUD-insatser bör effektivisera näringslivets produktionssystemattvara
inklusive transportleden samhällets krav effektivamöta ochsamt att
miljöanpassade inomvarutransportsystem tätortema.

inom godstransportområdetIT det möjligt överblicka,gör att
kontrollera och hela materialflödet. Detta viktigt i alltstyra är en mer
globaliserad företagsstruktur, beroende leveranser frånär olikasom av
delar världen, exempelvis i underleverantörssystem. Genomav
tillämpning finnsIT möjligheter utnyttja bättrestora ochattav resurser
miljöanpassa Därför framstår dettatransporter. område deettsom av

angelägna områdena for FUD-insatser. dessaInom områden finnsmer
förutsättningar för samverkan mellan statliga forskningsorgan och
näringslivet och former för sådan samverkan bör utvecklas.

Intelligenta transportsystem

Kombinationen informations- och kommunikationsteknikav ger
upphov till och tjänster. Intelligentasystem ITStransportsystemnya
omfattar både och godsbefordran och samtliga transportslagperson-
och kombinationer dem. kanDet också gälla säkerhetsrelateradeav
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transportinformatikmöjlighetermänniska-maskinsamband, att genom
gods-effektiviseraellerkollektivtrafikanvändningunderlätta av

informationsteknikanvändningförantalEtttransporterna. avprogram
samverkaniNUTEKplaneraslogistikområdenaochinom transport- av

m.fl.industrin, KFBmed
teknik lösamedÄven behovetdet attstörsta nyavom

länder kantätbefolkadeifinnsmiljöproblemochframkomlighets- mer
Potentialen förSverige.i attviktigalösningar ävensådana vara

teknik ochmiljöochtrafiksäkerhet är storförbättra nygenom
utvärderingochUtvecklingområdet.inominsatser avmotiverar stora

navigeringssystemsignal- ochtrafikledningför samtochteknik system
Syftet börinom EU.och attSverigeividaredrivaviktiga varaattär

förinformationssystemkundanpassadeochpraktiskaåstadkomma
stimuleraområdet kaninomsäkerhet. Insatserochframkomlighet

leverantörsindustrin.ochelektronik-inomutvecklingen
ocheffektivitetkapacitet,förbättrakanvägtrafikenInfonnatik i

miljöeffekter. Ennegativavägtrafikensminskaochsäkerhet
blireffekternasamhälleligadevilkautvärderahuvuduppgift avär att

systemorienteradbredEnintelligentaintroduktion system.aven
införandetkringfrågorframlyfterdärförbörutvärdering göras avsom

ochorganisationsfonneraktörsroller,tillkopplatteknikny
sittföreslår itransporttelematikförDelegationenfinansieringssätt.

1996:186SOUför Sverige,ransportinformatikslutbetänkande T
hastighetsanpassning,automatiskFUD-projektbl.a.satsningar om

förtransportinformatikkringförsökochvägavgifterdynamiska
landsbygden.

debilavgifterdifferentierade är ettindikerarstudier merFlera att av
miljö.ochframkomlighettrafiksäkerhet,förbättraeffektiva sätten att

inslagende viktigastedärförbilavgifter kan ettDifferentierade avvara
Ännu kvarstårhållbartlångsiktigt transportsystem.förstrategii etten

dettaInomutvecklingsinsatser.ochforsknings-flertalemellertid ett
tekniken,utvecklaförroll inom EUaktiv attSverigebörområde ta en

ochbetalningsviljaverifieraförstandarder attharmonisera samt
demonstreraocksåuppgifterna är attviktigastedeEnstyreffekter. av

differentieradepåverkadärigenomochsystemlösningar synen
Även böraspekternäringspolitiskamedlemsländerna.hosbilavgifter

beaktas.

underhålldrift ochInfrastrukturens

baninfrastrukturen börochunderhålloch väg-driftområdetInom av
sänkainsatserdessamed ärSyftet attförstärkas.FUD-insatsema
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kostnader, öka säkerheten och påverka framkomligheten i trafiken samt
minska miljöstörningar.att Bland behöver kopplingenannat mellan

investeringamas kapitalkostnader och framtida underhållskostnader
analyseras närmare.

Behovet bättre kunskap inom området infrastruktur gällerav också
hur infrastrukturen används och själva trafikprocessen.

22.3.3 Internationellt samarbete

Den EU-finansierade forskningen ska brett stöd till utvecklingenettge
i Europa. EU-forskningen bör främja ökad tillväxt och sysselsättning,
bidra till lösningar de globala problemen och konkretaav av
samhällsproblem i Europa.

Sverige bör ha pådrivande och aktiv roll inom deten gemensamma
EU-arbetet och internationellt samarbete.annat Hur vår medverkan i

olikaEU:s forskningsprogram kan behöva utvecklas och samordnas
med nationella insatser frågorär KFB, NUTEK m.fl. försom
närvarande arbetar med.

Inför planeringen EU:s 5:e vi svenskaav attramprogram anser
insatser bör koncentreras till strategisk kommunikationsforskning och
till sådana forskningsområden kräver harmonisering, bl.a.som
fordonsteknik och drivmedel, jämvägsteknik och transportinformatik.
Inom övriga områden det viktigt viär bevakar den internationellaatt
forskningen och håller god beredskap för kunna tillvaraatten egen ta
kunskap fram inom andra länder.tassom

22.3.4 Organisation, uppföljning, information

Enligt förslag från den förra forskningspolitiska propositionen har
genomgripande reformer genomförts inom FUD på kommunikations-
området under år. Det har bl.a. inneburit tydliga beställar- ochsenare
utförarroller, vidgat för KFB och sektorsforskningsansvar föransvar
Vägverket och Banverket. Refonnema har utvärderats ochnu
Riksdagen har fattat beslut fullfölja reformenatt enligt denom senaste
forskningspolitiska propositionens prop. 1995/96:5 förslag. Den
gällande ansvarsfördelningen för kommunikationsforskningen ska
också bibehållas.

Vi det viktigt tillvaraatt är den kunskapatt ta finnsanser hossom
Sveriges betydelsefulla och teknikledande verkstadsindustrier ochmer
exportföretag, tillverkaret.ex. transportmedel och telekommunika-av
tionsutrustning. Gemensamma mellan statliga forsknings-program



och utvecklingForskning 4711997:35SOU

och flygtekniskade fordons-redan inomnäringslivet finnsochorgan
ochlångsiktigmed formaarbetetfortsattaområdena. Det att en

samråd mellanomfattning ske ibör i ökadförstrategi FUDmålinriktad
näringslivetförmedoch verkmyndigheterberörda representantersamt

andra intressenter.och
offentligamellanFUD-programVi föreslår att organgemensamma

med tydligtproblemområdenlämpligainomutvecklasnäringslivetoch
och kompetens-delat ekonomisktochtidplanerochfastställda mål ett

itillsammanstrafikverken börochNUTEKKFB,mässigt gesansvar.
förslagochför sådanaförutsättningarnautredauppdrag att geprogram

ekonomiskaolikainomprioriteringarochtill insatser ramar.
uppnåförförutsättningarskapasyfta tillbör ettattProgrammen att

näringsliv.svensktkonkurrenskraftigtochhållbart etttransportsystem
vägfordon ochmiljöanpassadeområden kanLämpliga t.ex. vara

och gods-logistik förochfordonspårbumadrivmedel, person-
fram tillutformasbörekonomiskaochProgram entransporter. ramar

tidpunkt.vid lämpligutvärderasochårkontrollstation 5caom
forskning,frånresultatoch informerautvärderaföljaAtt omupp,

brukaroftauppgiftangelägendemonstrationochutveckling är somen
genomförasvårtoftasamtidigt ettär attpåpekas, sommen

Vibeställama FUDsärskilthartillfredsställande Här ettsätt. ansvar.av
och utvärderasföljsFUD-insatserviktenvill betona att uppav

kontinuerligt.
betydandefinnsteknikområdentransportanknutnamångaInom en

ikompentensutvecklingutvecklingspotential. Genomindustriell
basförutsättningamakannäringslivochhögskolormellansamverkan

ochutvecklingforskning,inominsatsereffektivaförförbättras
demonstration.

miljöbedömningStrategisk22.4

utveckling ochforskning,förinriktningenföreslagnadenVi attanser
Inriktningenområden.viktigamiljöstrategisktdemonstration tar upp

godviktensärskilt betonavillViriktning.idärför ledabör rätt av en
forskningochåtgärdsinriktad forskningstrategisk,mellanintegrering

behövakanfinansiärernamellanSamverkansamhälle.hållbartför ett
forskningochmiljöbedömningarsäkerställaförstärkas att omatt

tillräckligBrist påforskningsprogrammen.iintegrerasmiljöeffekter
förarbetetdet fortsattaellerdock inte begränsafårkunskap stanna upp

långsiktigmiljöanpassning ochställa mottransportsystemetatt om
hållbarhet.
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konsekvenserSamlade23

Måluppfyllelse23.1

säkra ochfå effektiva,bl.a. tilltrafikpolitik syftartillförslagVårt att
till ökadpolitik bidrarsådanEnmiljöanpassade transportsystem.

ochsamtidigt miljönkonkurrenskraftochsysselsättningvälfärd, som
förbättras.säkerheten

Ökad ochsysselsättningvälfärd,23. l
konkurrenskraft

det viktigtutrikeshandelför vårtransportkostnadema ärminskaFör att
Europaoch jämvägsnätetbådeframkomligheten påöka väg-att genom

prissättningenharmoniseringtill stånd transporter.fåsamt att avaven
Östeuropa detförbättrasoch iinomarbete EUmed dettavi lyckasOm

väsentligt.konkurrenskraftnäringslivetssvenska
befrielse frångodstrafik järnvägpåsatsningarförslag tillVåra

ökartungtrafiknät m.m.utbyggnadkombistöd,banavgifter, av
bidra tillkunnaoch börgodstrafikomrâdetinomkonkurrensen
föreslagitocksåVi harnäringslivet.transportkostnader förminskade

bort.banavgiftema ska Detta ävendelenden fasta tas gynnaratt av
persontrañken på järnväg.

ledaocksåinfrastruktur förväntasdelbetänkandetförslag iVåra om
skogsindustrinförminsttransportkostnader, inteminskadetill genom

det mindretjälsäkringunderhålldrift ochsatsningen på samt av
infrastrukturproposition.regeringensåterfinns iförslagDessavägnätet.

strategiskttilljärnvägarochförbättringarocksåblir vägarDet av
i Göteborg.denviktiga hamnar som

tätortsregionemabilavgifter i dedifferentieradetill störreFörslagen
därmed väsentligtförbättrarochträngseln iminskar gatunätet

förarbetsmiljönochdistributionstrafrkenförframkomligheten
lastbilsförama.
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Intemaliseringen bidrar således till effektivare trafik, denen men
innebär också höjda transportkostnader. Dessa ökar höjd skattgenom

diesel,på höjda fordonsskatter differentierade bilavgifter.samt
kortPå sikt innebär höjt dieselpris med 20-50 öre/lett en

kostnadsökning för lastbilstrafiken med cirka 350-800 mkr. Det
räkneexempel vi redovisat för fordonsskatten på fordontunga ger en
kostnadsökning på cirka mkr.350 Sammanlagt innebär det en
kostnadshöjning för åkeribranschen cirka 4 %.

Enligt SIKA:s analyser innebär höjda skatter anpassningen av
på sådant byter transportslagsätt ochtransporterna andraatt görman

vägval. Samtidigt sker tekniska anpassningar bränslen,av
framdrivnings- och reningsteknik SIKA beräknar attm.m.
transportkostnadema ökar med endast tredjedelen av
skattehöjningama dessa anpassningar har gjorts.när

23.1.2 God miljö

Intemaliseringen trafikens effekter sker både medexternaav
ekonomiska styrmedel och regleringar. Dessa styrmedel olika starkaär
för olika ändamål. utsläppFör har regleringar i form t.ex.av
avgasbestämmelser betydelse ekonomiskastörre styrmedel.än Fören

minska trängseln i har ekonomiska styrmedel formatt tätorter i av
bilavgifter betydelse regleringar trafiken.större Samtidigtän av
kompletterar styrmedlen varandra.

styrmedelDe används för intemaliseringen verkar i första handsom
teknikutvecklingenpå och i mindre utsträckning på trafikarbetets

fördelning. Både regleringar och ekonomiska styrmedel har den
effekten.

Miljö- och säkerhetsklassning fordon kombinerat medav
differentierad beskattning exempel hurpå ekonomiska styrmedelär ett
och regleringar kan samverka för driva på teknikutvecklingen.att

Många de regleringar vi räknar med styrmedel för iattav som som
första hand nå miljömålen förutsätter överenskommelser inom EU.
Måluppfyllelsen därför beroende sådanaär överenskommelserattav
kan träffas.

Vi har i kapitel redovisat3 förslag till långsiktiga mål för följande
områden:

utsläpp luftföroreningar och klimatgaser här föreslår vi även0 av
etappmål
inverkan luftföroreningar människors hälsaav
buller
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och kulturvärdennatur-0
naturresurser0

luftföroreningarUtsläpp och klimatgaserav

följandeVi har redovisat mål:

1Ämne Basår Etappmål Långsiktigt långtHur
mål nåtthar

0995

Koldioxid 1990 15 % till 2020 60 % +10 %- -
%Kväveoxider 1980 50 till 2005 80 % %11- - -
%Svavel 1980 45 till 2005 90 % 37 %- - -
% tillFlyktiga 1988 70 2005 85 % 26 %org. - - -

VOCämnen
1 Basåren pågrundar sig olika överenskommelser
2 Naturvårdsverket,Källa: 1997

beräkningar vi låtit utföraEnligt de SIKA finns det stora
förmöjligheter nå etappmålen utsläpp koldioxid, kväveoxideratt av

och svaveldioxid. det svårare klara etappmåletDäremot förär att
flyktiga organiska de långsiktiga utsläppsmålenutsläpp Avämnen.av

insatser för koldioxidmålet. Möjlighetenkrävs nå nå detstörst att att
långsiktiga svavelmålet hänger med utvecklingen inomsamman
sjöfarten.

Beräkningarna översiktliga och bygger bl.a.är prognoser om
trafikutvecklingen och framtida avgasemissioner. viSomt.ex. nyss
förutsätts också internationella överenskommelser eller beslutsagt

regleringar fordons bränsleförbrukning,inom EU avom
får därför beräkningsresultatenavgasbestämmelser Manm.m. se som

möjligt åstadkommaindikation vad med våra förslag,är attsomen
utfallet.exakt förutsägelseän avensnarare

Koldioxid

figur beräknas etappmålet minskningframgår 23.1Som av om en av
med från tillkoldioxidutsläppen 15 % år 1990 år 2020 kunna nås.

Vägtrafiken står för den delen koldioxidutsläppen frånstörsta av
drygttransportsektorn, 80 %.
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Koldioxid
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årliga utsläppen koldioxid. IndexFörändring de23.1Figur avav
ârmålnivån 2020. Källa: SIKAmarkerar 1997.1990100. Strecket

koldioxidutsläppen med ungefärnågot ökar 20 %inteOm görman
infrastrukturåtgärder redovisade i vårtvifrån till år 2020. De1990 som

utsläppen minskar med Till dettadelbetänkande innebär 3 %.första att
omfördelningen trafik på grundeffekternaska läggas avav av

minskning storleksordning.intemaliseringen, vilket en av sammager
kommer teknikutvecklingeneffektenallraDen största enav —

till följd minskad bränsleförbrukning.på knappt 30 %minskning av
målet minskning med %.det möjligheter nå 15Därmed finns att om en

utsläppen med ytterligare knappt %bränslen minskar 5Biobaserade
det finnsnivå, vilket innebärfrån 1990 årsräknat att en

säkerhetsmarginal.
dels förändring fordonbestårTeknikutvecklingen spontanen avav

drivmedelmed hjälp prishöjningarstyrd utvecklingdels avenm.m.,
specifikaöverenskommelser bilarsellerregleringoch om

överenskommelseintemalisering.bränsleförbrukning dvs. Om en
dvs.genomföras på den nivå vi har utgått från,reglering inte kaneller

l/mil, blir detför bilar från år 2005 på 0,63bränsleförbrukning nyaen
utvecklingen betydermålet. Eftersom dennåsvårare spontanaatt

drivmedelförstärks prishöjningarnamycket och dennarelativt av
måletfinns möjligheter nåmed dock med detviräknar stora attatt

introduktionen biobaserade drivmedel,hjälpmed även om enavav
långt vi har förutsatt.reglering inte skulle nå så som



SOU 1997:35 Samlade konsekvenser 477

kväveoxiderUtsläpp av

framgår måletfigur 23.2 minska kväveoxidutsläppenAv medatt att
till kan komma nås. finns också50 % år 2005 Det möjligheteratt stora

det långsiktiga målet till omkring årnå 2020. 60%Drygtatt av
kväveoxidutsläppen från transportsektorn kommer i dag från

tredjedel frånvägtrafiken och cirka sjöfarten.en

Kväveoxider

100

75
c119so

å 200550
5 I2020

25

o

årligaFigur 23.2 Förändring de utsläppen kväveoxider. Indexav av
etappmålet år långsiktigaStrecken för1980100. 2005 och detanger

målet. Källa: SIKA 1997

kväveoxidutsläppen berorMinskningen uteslutande pånästanav
reningsteknik bilar och fartyg. berorbättre i Detta i sin påtur

fordonsparkenoch på utbytet så bilaravgaskraven att utanav
trepartsöverenskommelsenkatalysator försvinner på inomsamt

Etappmålet för år 2005 beräknas kunnasjöfarten. nås medatt
frånkommande avgasbestämmelser år 2000. långt under måletHur

kväveoxidutsläppen hamnar beror utvecklingen inom sjöfarten.
har räknat med snabbt genomslagSIKA trepartsöverens-ett av

ställt bakom.kommelsen, vilken vi har nå det långsiktigaFör attoss
för bilarmålet krävs skärpta avgasbestämmelser i enlighet med de

diskussioner pågår inom EU.som

Utsläpp svaveldioxidav

transportsektomsUngefär utsläpp svaveldioxid kommer90 % avav
överenskommelse träffatsfrån sjöfarten. har inom sjöfartenDen som
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medföra använder mindreberäknas svavelhaltiga oljor ochatt man
förreningsutrustning fartygsmotorema iinför den sjöfart ärsom

på Sverige. innebär, enligtfrekvent Detta SIKA:s analyser, att
för klaras.etappmålet år 2005 kan kommer det finnasDäremot kvaratt

utsläpp från sådan sjöfart sällan anlöper hamnar i Sverige.som mer
därför klara.långsiktiga målet svårare längrePå sikt detDet är att är

möjligt oljor med lägre svavelhaltdock 0,5 istället för% 1,0 %att
vi har räknat med kommer användas andelstörreattsom av en

anlöpande fartyg. Därmed kan utsläppen svaveldioxid minskaav
ytterligare.

flyktiga organiskaUtsläpp VOCämnen,av

flyktiga organiska frånUtsläppen transportsektornämnenav
kommer i dag tillhuvudsakligen kolväten omkring från90 %

resterande utsläpp kommervägtrafiken. del från fritidsbåtar.Av storen
etappmålet för åranalyser visar 2005 minskning medSIKA:s att om en

riktigt insatserfrån 1988 inte nås. De på bensinstationer70 % görssom
emellertidåterföra bensingaser kan medverka till etappmåletför att att

beräkningar,finns, enligt SIKA:s möjligheter nå detnås. Det stora att
före figurlångsiktiga målet år 2020. Se 23.3.

organiskaFlyktiga ämnen

100

75
D1988

X 200550
5 2020I

25

0

årliga utsläppen flyktiga23.3 Förändring de organiska ämnen,Figur av av
etappmålet årStrecken förVOC. Index 1001988. 2005 och detanger

målet.långsiktiga SIKA 1997.Källa:
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påInverkan luftföroreningar människors hälsaav

långsiktigaDet målet utsläppen frånär trafikenatt ämnenav som
framkallar allergi, och ohälsa på sikt skaastma minskascancer, annan
till ofarliga nivåer.

Vi har inte gjort några beräkningar hur luftkvaliteten i tätortemaav
kan förbättras med våra förslag. Det klart de minskadeär utsläppatt av
kväveoxider och flyktiga organiska vi har redovisatämnen som nyss
har betydelse för möjligheterna förbättrastor tätortsluften.att
Luftkvaliteten i beror emellertid tilltätortema betydande del påen
långväga transporterade luftföroreningar, vilka Sverige inte kanensamt

finns ocksåDet mängdöver. cancerframkallandestyra stor ämnenen
t.ex. bensen och bensapyren där vi har dålig kunskap om
utvecklingen utsläppen.av

Vi har dessutom dålig kunskap sambandet mellan hur halternaom
olika utvecklas och hur människors hälsaämnen påverkas.av
Från hälsosynpunkt det angeläget minskaär antalet dieseldrivnaatt

fordon, och då framför allt äldre sådana, i Både våra förslagtätortema.
till differentierade bilavgifier och de miljözoner har införts isom
storstäderna har betydelse för möjligheten få bort deatt mest
förorenande fordonen från tätortema.

Buller

långsiktigaDet målet redovisas i kapitel Från vägtrafrk ska den
ekvivalenta bullemivån utomhus högst dBA55 utanför fasad.vara
Regeringen har i sin infrastrukturproposition etappmål påangett ett
65 dBA ska klaras utmed alla statliga under planperiodenvägarsom
1998-2007. Vägverket bedömer detta möjligt.att är

De bullerproblemen finns i ochstörsta utefter kommunalatätortema
och Det svårt bedöma hurvägar bullersituationengator. är kommeratt

utveckla sig i kommerDet mycketatt tätortema. lång tid nåatt ta att
det långsiktiga målet i befintlig bebyggelse.

Natur- och kulturvärden

principerDe vi har föreslagit för infrastruktur- ochsom
transportplaneringen med bl.a. krav på MKB i olika skeden av
planeringsprocessen kommer bidra till det framtidaatt att

utformas i samklang med det omgivandetransportsystemet ochnatur-
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målen ochockså föreslagitVi harkulturlandskapet. att natur-om
utvecklakontinuerligt skaföljaskulturvärden ska samt att manupp

iska beskrivas och beaktasintrångför hurmetoder
viktenytterligare till framhävabidrarplaneringsprocessen. Detta att av

kulturvärden.ochtillhänsyn natur-att tarman

Hushållning med naturresurser

följasmed börhushållningmåletföreslagitVi har naturresurseratt om
utvärderas. kommeråtgärder ska Dettaolikakontinuerligt och attupp

slå igenom ocksåkretsloppstänkande håller påförstärka det attatt som
inom transportsystemet.

trafikSäker23.1

iÅr skadades svårtoch 3 965människordödades 5721995
för genomföraredovisat strategikapiteli 15Vi harvägtrafiken. atten

och nollmålet noll dödadedvs.vägtrafiken,inomnollvisionen
skadade.allvarligt

kostnadåtgärder förmed särskildamöjligtbedömer detVi att en
allvarligteller skadasför dödasriskenminskamdkrcirka 80-90 att

ivärderas tilltrafikskademinskning kanhälften. Dennamed änmer
slås påkostnaden skaEftersommdkr/år.storleksordningen 20 ut

kostnaden.betydligtblir änmånga år störrenyttan
hastighetbilavgifter, sänktdifferentieradetätortstrafiken kanInom

och bilar riskerartrafikanteroskyddade mötaskm/h där samtatttill 30
trafiksäkerhetseffekter.godasnabbtcykelhjälmpåkrav ge

Tillgängligt23. l transportsystem

inomhandikappanpassningåtgärder förredovisarkapitel 16I
undercirka mdkrverksamhetsområden för 3,3trafikverkens egna

i sinhar regeringen1998-2007. Dessutomtioårsperioden
förstatsbidrag ska kunna lämnasföreslagitinfrastrukturproposition att

kollektivtrafiken.handikappanpassningtrafikhuvudmännens av
åtgärdatioårsperioden möjligtunderbedömer detVi är t.ex.attatt

förseantalochbusshållplatsercirka 000 samt att10 resecentraett stort
i flygplanför och påstigninglyftanordningarmedflygplatseralla av-

mångabör kunna byggabrygganslutna. Dessutominte är ommansom
sjöfartskärgårdstraflken ochinomlandgångaroch samtbryggor annan
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öka antalet låggolvbussar och servicelinjer väsentligt. förbättrarDetta
tillgängligheten till kollektivtrafiken för dem med funktionshinder,

alla andra får höjd kvalitet. Sannolikt kanäven resenärer detmen
medföra kostnadsbesparingar inom färdtjänsten. Vi har emellertid inga
beräkningar visar hur många trafikanter kan gå frånöver attsom som
använda färdtjänst till utnyttja den allmänna kollektivtrafiken.att

Kollektivtrafiken på landsbygden kommer få höjd kvalitetatt
ökad samordning mellan olika former samhällsbetaldagenom en av

denoch allmänna kollektivtrafiken. kan skeDetta utanresor
kostnadsökningar. visar försök från fleraDet håll i landet.

Positiv regional utveckling23.1.5

våra förslag kommer bidraMånga till positiv regionalattav en
utveckling.

vårt delbetänkande infrastruktur föreslogI vi kraftigt utökadeom
satsningar drift och underhåll bärighetsåtgärder i det mindresamt

Även jämvägssatsningama inriktade förbättravägnätet. attvar
godstransportema, inte minst i och mellersta Sverige. Våranorra
förslag återfinns i regeringens infrastrukturproposition. Regeringen har

föreslagit utbyggnadockså Botniabanan för bl.a. främjaatten av
godstrafiken till och från Norrland.

långsiktigt säkra flygtrafiken förFör hela landet föreslår viatt att
Luftfartsverket ska täcka de75 % samladestaten genom av

driftsunderskotten vid de kommunala flygplatser harsom nu
linjetrafik, säsongstrafik eller omfattande fraktflyg. har, enligtDetta
vår bedömning, betydelse för tillgängligheten och näringslivet istoren
framför allt Norrlands inland.

förslagetVi också för upphandlingavsättaatt att ettanser pengar av
för interregional persontrafik harbasnät betydelse för denstor

regionala utvecklingen. På detta för helasätt tar staten ett attansvar
landet får tillfredsställande interregional trafikförsörjning med goden
tillgänglighet.

planeringssystemet förstärktmed regionaltDet vinya ansvar, som
förordade i vårt första delbetänkande och föreslagitssom av
regeringen, innebär regionerna i utsträckning kan välja vilkastörreatt

genomföras. Eftersomåtgärder ska regionerna själva bästärsom
lämpade vilka satsningar viktigast bör detavgöra äratt som nya

till främjaplaneringssystemet bidra positiv regional utveckling.att en
Transportstödet har betydelse för den regionala utvecklingen,stor

det bör ändras så stödet blir konkurrensneutralt mellanattmen
transportslagen. Transportstödet utreds särskild utredare.av en

16-17-0343
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trafik- ochUtvecklingen23.2 av

transportarbetet

till trafikpolitik intemalisera deprincip i vårt förslagviktig ärEn att
för få effektivare utnyttjandetrafikeneffekterna att ettexterna avav

trafikpolitiska målen.deoch för nåatttransportsystemet
effekternaföreslår vi de skapersontrafikenFör externaatt
enligttrafikslag. innebär, SIKA:sfullt i alla Dettainternaliseras ut

trafiken.omfördelningarvissaanalyser, av
personbilstrafiken på landsbygd intedrabbasEnligt beräkningarna

bensinprishöjningen motverkaseftersomhöjda kostnader, antas avav
bränsleförbrukning prisetoch såanpassning attmotorer peraven

innebär biltrafiken fortsätterökar.inte Dettafordonskilometer attatt
bensinpriset inte skulle höjas.takti långsammareöka, än ommen

personbil ökar med knapptmedtrafikarbeteträknar medSIKA att
intemalisering.knapptjämfört med 35 %tillfram år 2020,%25 utan

Även få ökat antalbuss beräknasoch långvägaflyg, järnväg
intemalisering leder tilldock fullanalyser visarSIKA:s attresenärer.

till järnväg.och långväga bussfrån flygförstrafikanter överatt
där koldioxidvärderingenframtida situationiblir ärEffekten större en

kapiteldag.i Sehögre än
effektenbilavgifter införs blirdifferentieradedärI tätorter en

tätortsregionernadebilavgifter i 15införOm störstamanannan.
jämfört medmed cirka ll %dessa regionertrafikarbetet iminskar en

beräknas trafikarbetetStockholmsregionenbilavgifter. Isituation utan
med 22 %.minska

verksamheterbebyggelse ochlokaliseringsikt kanlängrePå aven
utvecklingenredovisat,harprinciperdeenligt samt av

trafikutvecklingen.påverkainformationstekniken,
fulltmöjligt intemaliseradet integodstransporterna utär attFör

godstrafikendetta föreslår vikompenseravägtrafiken. Förinom attatt
terminalhanteringen förbanavgifter ochbefrias frånjärnvägpå att

medförintemaliseringslösningstöd.statligt Dennakombitrafiken får
Enligtfrån till järnväg.godstransporteromfördelning vägaven

omfördelninginnebäraintemaliseringenberäknasanalyserSIKA:s en
minskar med cirka 6 %,transportarbetetsådant vägsätt att

med sjöfartoch med knappt %järnväg lmed % pådet ökar 9medan
innebärintemalisering. till år 2020Framsituationmedjämfört utanen

beräknas utvecklastotalttransportarbetetintemaliseringen settatt
tabell 23.1.enligt
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Tabell 23.1 Utvecklingen transportarbetet tågmed Iastbil, och sjöfartav
årfram till 2020 med internalisering. Källa: SIKA, 1997.

Transportarbete 1997 Förändring årtill 2020
i miljarder tonkm med intemalisering

Lastbil 29 23 %+
Tåg 21 %40+
Sjöfart 24 43 %+

23.3 Fördelningseffekter

Flera våra förslag har fördelningspolitiska konsekvenser. Viav
beskriver dessa i första hand kvalitativt redovisarett ocksåsätt, men
vissa analyser fördelningseffektema höjt pris på drivmedel.av av

Intemaliseringen de effekterna medför bl.a.externa attav

priset på bensin och diesel stiger, samtidigt minskar dock0
bränsleförbrukningen
priset långvägapå busstrafik kan stiga något
priset för järnvägstransporter i oförändratär stort sett
priset på flygtrafik stiger
bilavgifter införs i de största tätortema
kollektivtrafiken får underlag och därmedstörre kan ökat utbudges
och högre kvalitet
hastigheten sänks för bilar i och gång-tätorter och cykeltrafikenatt0
kan högre kvalitet.ges

Förslaget till intemalisering och upphandling nationellt basnätettav
för interregional persontrafik för sänkta priserutrymme på denger
interregionala tågtrafiken, vilket dem med låg betalnings-gynnar
förmåga. Avreglering långväga busstrafik kan ytterligare ökaav
utbudet billiga interregionalaav resor.

Sammantaget innebär detta kollektivtrafikresenäreratt medgynnas,
undantag för flygresenärer får högre priser. Lägre priser och högresom
kvalitet de kollektivapå särskilt positivt för låginkomstagareärresorna
och kvinnor. långvägaMer busstrafik förär pensionärer,gynnsamt
studenter och andra med låg betalningsförmåga. Högre priser på flyget
berör i första hand tjänsteresenärer.

Fördelningseffektema bilavgifter har vi beskrivit i kapitel 11.av
Bilavgifter kännbara förär med låga inkomster. Högamer personer
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måste avstå från åka bil.innebära dessaavgifter kan attatt grupper
bil i centrala områden, där avgifterna blirSamtidigt de körär somsom

detta drabbar bilavgiftemamed höga inkomster. Påoftahögst, sättmän
bilavgifter för höjdi utsträckning. Omdenna större utrymmegergrupp

kvinnorkollektivtrafikenkvalitet på än män.gynnas mer
de enskilda hushållendrivmedel drabbarPrishöjningar på

vi med anpassningarlängre sikt räknarkortsiktigt. På lite gör attsom
mycket prishöjningama inte ledersjunker såbränsleförbrukningen att

för bilistema.kostnadshöjningartill
utgifter för drivmedel uppdelathushållenshar studeratSIKA

utgångsmaterial har SCB:sinkomstklasser. Somolika använtman
har inteutgifter 1992 HUT 92. SIKAHushållensundersökning

många studier visarskillnader, eftersomregionalaanalyserat att
fördelade riket.drivmedelsutgifier jämnthushållens överär

till ihushållens utgifter föruppgick92Enligt HUT transporter
Drivmedelsutgiftemahushållsbudgeten.totaladengenomsnitt 16 % av

utgifterna. tabell redovisasde totala I 23.1cirkauppgick till 3,5 % av
inkomstklasser.fem olikadrivmedelsutgiftema for

hushéllsutgiftema.andel de totalaDrivmedelsutgiftemasTabell 23.1 av
HUT 92.SIKA-bearbetningKälla: av

inkomstklass DrivmedelsutgiftDrivmedelsutgiftutgifterTotala
krlår %krlår

2,52 6348251031
3,95 3079561342
3,66 3758051753

9 4,1685237 6434
3,210 244317 5555
3,56 849193 954Samtliga

l 219 600-300-219 595, 4750-155 295, 3 1552 1120-112 745.inkomstklass 1
200-251195, 5251

förmed undantagmed ökande inkomst,stigerDrivmedelsutgiftema
antalfinns detdennainkomstklassen. Ihögsta ett stortden grupp

drivmedlet.företaget betalarfönnånsbil, därmedhushåll
utgifterna relativt likade totalaandelDrivmedelskostnademas ärav

inkomstklass harlägst i denAndeleninkomstklassema.mellan är som
hushållen bil, iharinkomstklass 44 %1bilandel. Ilägst av

bil.hushållen tillgång tilloch har 95 %inkomstklass 4 5 av
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Om enbart studerar hushåll med bil blir situationen någotman
annorlunda. dessa hushållHos andelen drivmedelsutgifter högreär för
dem med låg inkomst med hög.än

har beräknatSIKA hur hushållens drivmedelskostnad kommer att
utvecklas med förslagvårt till bensinprishöjning och reglerad
bränsleförbrukning under förutsättning körsträckan oförändrad.att är
Analysen visar drivmedelsutgiftema med dessa förutsättningaratt
sjunker för alla inkomstklasser mellan år 1998 och år 2010. Mest
sjunker kostnaderna för de högre inkomstklassema. För inkomstklass 1
minskar drivmedelsutgiftema från till1998 2010 med 4,4 % och för
inkomstklass med5 9,8 %.

Tabell Drivmedelsutgiftemas23.2 fördelning hushållför med bil. Källa:
SIKA-bearbetning HUT 92.av

Inkomstklassl Totala utgifter Drivmedelsutgift Drivmedelsutgift
krlår krlár %

1 116 958 6 043 5,2
2 139 631 7 422 5,3
3 180 027 7 688 4,3
4 238 912 10415 4,4
5 317 173 11 648 3,7
Samtliga 211 422 9 036 4,3
1 inkomstklass 1 0-112 745, 2 112 750-155 295, 3 155 300-219 595, 2194 600-
251 195, 5 251 200-

Jämställdhetsfrågor i trafikpolitiken har vi analyserat inärmare
kapitel 20. Vi har också beskrivit konsekvenserna för jämställdheten i
respektive kapitel. Sammanfattningsvis del våra förslagär storen av
klart positiva från jämställdhetssynpunkt.

23.4 Statsñnansiella konsekvenser

föreslårVi följande åtgärder belastar utgiftsområde 22som
Kommunikationer i statsbudgeten:
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utgiftsområde 22utgifter inomFörändrade23.3Tabell

årår mkrÅtgärd mkr 2000,1997,
700412interregionalKöp av

persontrafik
3211tillErsättning

trafikhuvudménnen
1000terminalhanteringtillStöd

påkombitrafik järnvägför
500kapillära bannätetStöd till

110‘015kommunalatillBidrag
flygplatser

175175GotlandstrañkenStöd till
1028 1138813Summa

1 möjligt hanteradet inte attkommunala flygplatser ärtillför stödmkr110 om
budgetLuftfartsverketsstödet inom

för 215-nettoutgiftsökningenblirtabellenframgår statenSom av
kommunalatillstödethanteringenberoende påårmkr325 avper

flygplatser.
ochutvecklings-forsknings-,viföreslårdettaUtöver

främjadrivmedel förochfordondemonstrationsprojekt attom
kostnader, cirka 90-drivmedel. Dessaförnyelsebaratillövergången

förfinansierade inombliförutsattvimkr, har120 ramen
inom dennaföreslår ocksåVienergiöverenskommelsen. att man

tillför stödmedelfortsätteröverenskommelse att reservera
biobaseradeproducerateknik förmedproduktionsanläggningar attny

beloppreserverade i dag tillmedel finnsSådana ettdrivmedel. av
år.mkr200 per

skatteinkomster.påverkarstyrmedelföreslår ocksåVi statenssom
tabellen beräknasframgårtabell 23.4. Somredovisas i statensDessa av

tillårmdkrstorleksordningen 0,8-1,5med iökaskatteinkomster per
förslag.följd våraav

bilavgifter.differentierade Hurintäkter frånkommerdettaTill
behöveroch kommunernamellanfördelasskaintäkter statendessa

öronmärkas.ska inteIntäkternavidare.utredas
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Tabell 23.4 Förändringar i statens skatteinkomster till följd våraav
förslag. på årRäknat 2005 årsför 1997 prisnivå.

Åtgärd Skatteförändring, mkrlår
Inga banavgifter för pågodstrafik järnväg 350-

påMiljöavgifter flygtrafiken 800+
Höjd dieselskatt 20-50 öre/I 300-800+
Höjd koldioxidmotiverad påskatt bensin och 5 800+
diesel
Fordonsskatt dieseldrivna personbilar 50+
Fordonskatt lastbilartunga 350+

långvägaFordonsskatt bussar 50+
Bortfall energi- och koldioxidskatt vid 1av 200-1 400-
övergång till biobaserade drivmedel %5
Skattebortfall effektivare motorer 800p.g.a. 4m.m. -
Summa 800-1 500+

23.5 samladEn strategisk miljöbedömning
Ett karaktärsdrag hos den strategiska miljöbedömningen det deär att är
sammanlagda konsekvenserna genomföra flera åtgärder/insatserattav
planer, och policies ska bedömas. Av denna anledningprogram som
har vi placerat den samlade strategiska miljöbedömningen sist i vårt
betänkande. blirDet summering konsekvenserna för långsiktigen av
hållbarhet hela den föreslagna trafikpolitiken.av

Analysen ska visa miljökonsekvenserna de olika alternativaav
valen. Den strategiska miljöbedömningen ska visa den föreslagnaom
strategin leder i riktning. Det viktigt visarätt är förslag lederatt ettom
till trendbrott, eller rådande miljöutvecklingett förstärks ellerom
försvagas.

Vårt förslag till inriktning trafikpolitiken den genomförs,är, iav om
linje med hållbar utveckling.en

Miljöbedömningen sikte påtar våra förslag lederatt iange om
riktning miljöanpassning. Vi harmot också gjort kvantitativaen
bedömningar hur långt vi når med våra förslag, avsnitt 23.2.2.av se
Ambitionen kan alltid högre eller lägre det gäller i vilkennär taktvara
målen ska uppnås. Detta bestäms politiska, ekonomiska, ochav
miljömässiga faktorer vid varje enskilt beslutstillfalle. Vi vill dock
understryka betydelsen den långsiktiga inriktningenatt hållbarav mot
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insatsertrafikpolitiskadirekta motfastläggsutveckling när mer
genomföras.skaetappmålen

varitharMaTs-samarbetetdet s.k.iutförtshararbeteDet som
varitmål haretappmål. Dessavåraformuleratvi har enunderlag när
minskamåletharförslag. T.ex. attvåraförutgångspunktviktig om

förslag.i våragenomslagstarktfåttkoldioxidutsläpptransportsektoms
trafikpolitikentidigt imålenintegreraviktigtdet attVi ärattanser

kontinuerligt.utvärderasochföljsdessaoch att upp
varitinteinfrastruktur harförmarkanspråkeffekterförMål av

etappmål förvåramotsvarande sättpåkvantifieramöjliga somatt
f°areffekter intesådanariskdärför attfinns sammaDetutsläpp. en

detmedvetnaVimål.kvantifierade attärbättrebehandling omsom
iblanddettaochmarkintrångvideffekter attnegativauppståroftast

denisvåraDetolika intressen. är.attmellanmotsättningarskapar
relevantanationelltvilkaplaneringen avgöraövergripande

ochpolicy-beaktasmåsteochuppståkankonsekvenser somsom
måsteproblemdessakunskapökadavvaktaninriktningsnivån. I om

ochstrategisk nivåbådeanvändasmiljökonsekvensbeskrivningar
närkunnabör omprövasprojektochInriktningarprojektnivå.

regeringensdethandsistaupptäcks. I ärkonsekvenseroacceptabla
ochmiljö-enligtprojekt natur-tveksammaprövaattansvar

resurslagstiftningen.
iolikagränsvärden för ämnenvilkaanalyseratinteVi har närmare

principendock bakom attställerVigälla.börtätortsluften osssom
luftföroreningartrafikensfrånhälsoriskernågraintesiktlång acceptera

styrmedelradViförnollvision tätortema.bullereller anger enen-
hälsomålen.långsiktigaderiktningigåför motanvändaskan attsom

nås.miljömålvåramångadärbild,positivtecknatharVi aven
ochgenomförstrafikpolitik atti vårintentionernaförutsätter attDetta

detbedömningvår attarbetet. Detinternationella ärväl i detlyckas
förgrundgodarbetetfortsatta ärdetförföreslårvi enprogram

hållbart transportystem.utvecklingen ettav
någraförmiljöbedömningstrategisksamladviföljandedetI enger

utförtsarbetedetbyggerBedömningenmiljöområden. somviktiga
förslag.våramiljöbedömningstrategiskförarbetsgruppen avav

beskrivsarbeteoch dessNaturvårdsverket,lettsArbetsgruppen, avsom
ikapitel
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Utsläpp till luft och vatten

vårOm intentionerna i strategi genomförs bör det leda till trendenatt med
frånökande koldioxidutsläpp transporter kommer brytas.att För att

långsiktigt effektergoda krävs framgångsrikaatt är i det internationella
arbetet med minska bilarnasatt bränsleförbrukning, bilavgifteratt i tätorter
införssoch nationell omställningatt transportsnålaremot ett på-samhälleen
börjas. Samtidigt detatt troligtär att energiförsörjningen i transport-anser

långsiktigtsektorn inte helt kan ske med biobaserade drivmedel inom ramen
uthålligtför jord- och skogsbrukett och med hänsyn till behoven i andra sek-

Långsiktigt måstetorer. andra förnybaraäven energikällor utvecklas och ök-
ningen trafiken begränsas.av

För utsläpp luftföroreningar vårakompletterar förslag de insatserav som
genomförs inom EU med skärpaatt avgaskraven för bilar och minskaatt
sjöfartens och flygets utsläpp. De trafikökningar förväntas kommer tillsom en
del motverka dessa insatser. Om detatt internationella arbetet inte leder till de

förutsätter,resultat och/eller föreslår fårde styrmedel inte avsedd verkan
kan det behövas ytterligare insatser. påVi har därför pekat betydelsen av en
systematisk uppföljning målen.de trafikpolitiskaav

Markanvändning i stad och land

Differentierade bilavgifter åstadkommai bådekantätorter effektivareett
utnyttjande befintlig infrastruktur och minskade trafikvolymer i tätorterna.av

anspråk påDetta kan leda till minskade mark för infrastrukturändamål.
En fortsatt konsumtion mark utanför tätorterrförutses följdtillav av

förslagen i regeringens infrastrukturproposition. Inom vissa behöverramar
stå hållbartdetta inte i konflikt med ett markutnyttjande.
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och bullerluftföroreningarTätorternas

bilavgifter viktiga förDifferentierade attVåra i riktning. ärförslag rättär ett steg
analyserahaft möjlighetVi har inte att närmaremiljön iförbättra tätonerna.

långsiktiga hälsomålen.nååtgärder för debehövs attvilka som

materialanvändningochEnergi-

frågan kretsloppsanpassning. Vimaterial- ochbehandlathar inteVi om
följdkomma öka, tillprimärenergi kan attenergiförbrukningen avbedömer att

drivmedel. Utfalletuppstår biomassa tillomvandlingen ärvidförlusteratt avav
Även trafikökningar ibränsleförbrukning utvecklas.hur bilarnasberoende av

betydelse.vägtrafik hartransportslagandra än

Livsmiljö

i städerna kommertrafikbelastning attminskadleder tillBilavgifter varasom
såväl gällerhälsosynpunkt vadtrafikanteroskyddadeför somurgynnsamma

skapa levandeförstärks möjligheterna attsocialt liv. Dessutomochtrevnad en
underlättarregionala strukturendenberörFörslagenstadsmiljö. som

upprätthålla livsmiljöer.befintligamöjligheterna att
miljöproblem. lallaVåra helt lösa transporternaskommer inte attförslag

på många internationelltaktörer nationellt ochmåste förlita atthög grad oss
målen förför tydliggörautvecklingsarbete attfortsattDet behövssamverkar. ett

bullernivåerna samhälletipå förhälsa. Arbetet attpåverkan människors ner
måste förbättras, tystabulleregenskapermåste Trafikmedlensstärkas.

Kretsloppsanpassningskyddas.bostäderområden människorsochbevaras
områden vidareutvecklingandra därmarkkonsumtionmed ärproblemoch

påplattform för aktörerna transport-trafikpolitiskmåste Vi skaparske. nu en
förenlig medvilkensektorsmyndigheterna ärochmarknaden. kommunerna en

målstyrning ochvisathållbar Vidare har att strävanutveckling.miljöpolitik för
gåreffektivitet i attsamhällsekonomisk transportsystemetåstadkommaatt

förena.
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24 Författningsfrågor m.m.

Vi föreslår regeringen låter särskiltatt analysera behovet av nya
författningar och vilka ändringar i befintliga författningar behöversom

med anledninggöras utredningens förslag. Vidare föreslår viav att
regeringen de uppdrag redovisas i betänkandet.ger som

betänkandetI lämnas förslag till olika åtgärder för de uppställdaatt
målen för trafikpolitiken ska förverkligas. författningsområdeDet som
åtgärderna berör komplext ochär omfattande. Nedan kortges en
redogörelse författningaröver behöver ochsättas sådananya som upp
existerande behöver ändras med anledning utredningenssom av
förslag. Vidare lämnas sammanställning föreslagnaöver uppdrag.en

24.1 Författningar m.m.

24.1 författningarNya

Det föreslås myndighet- Rikstrafikombudetatt inrättas ochen ny att-
särskilt trafikpolitiskt råd bildas förett stödja Statens Institut föratt

kommunikationsanalys SIKA. Vad gäller Rikstrafikombudet bör dess
uppgifter och verksamhet i övrigt författningsregleras. Regler för
SIKA:s trafikpolitiska råd kan in i SIKA:s instruktion.tas

Förslag skyldighet för trafikföretag lämna informationattom om
trafiken till banhållaren för analys investerings- ochav
underhållsbehov skyldighet för trafikföretagsamt lämnaatt
resandestatistik till infrastrukturplanerare behöver också
författningsregleras.

Ändringar24.1.2 i befintliga författningar

Författningsregleringen på områden infrastrukturrör allt frånsom -
planering bebyggelse och till farledsvgiftervägar för sjöfart ochav
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Härtill kommeromfattande.mycketbränslen attolikaskatt är-
området.föreskrifterverk ocksåstatligaolika utger

ocherbjuda medborgarnatrafikpolitikmål förtillFörslag att-
och säkergod, miljövänliglandetdelarallainäringslivet enav

ochsamhällsekonomiskt effektivtransportförsörjning ärsom
välfärd,indelas i ökaddelmål dettaoch dehållbarlångsiktigt som --

tillgängligttrafik,miljö, säkergodkonkurrenskraft,ochsysselsättning
s.k.berörutvecklingregionalpositivsamttransportsystem -

ellersyftetbestämmelserportalparagrafer. Denna typ angerav
samhällsområdetaktuelladetlagstiftningmedändamålet som

bäst skaÖverväganden trafikpolitiska målendehurregleras. om
plan-kap. §poitalparagrafer, 1 1befintligauttryck i t.ex.tillkomma

hushållninglagen l987:l2§kap. ll987:l0, lbygglagenoch om
bör1980:620,socialtjänstlagen göras.§lmed naturresurser m.m.,

samordningfrågorvissastrategiförslag liksommål- ochVåra avom
verkolikauppgifterocksåuppföljning berörochbeslutplanering, som

Verkensverksamhet.i sinbeaktaochskamyndigheter göraoch
Verkensbestämmelserblandinnehållerinstruktioner annat om

verksamhetenhuruppgifterdetaljerademedanuppgifter ommera
verksvissaarbetsordningar. Iifinnsbedrivsochorganiseras

detutvecklingen inomfrämjaverket skainstruktioner egnaattanges
skaframtidadetvision transportsystemetvårområde. Omverkets av
ochverksamhetsinpåbredare.haverkenbörförverkligaskunna synen

helhet iförutvecklingen transportsystemetbeaktaarbetesitti som
riksdagenmåltrafikpolitiska sattmed deenlighet upp.som

kandettasådärför utformasskaarbetsordningar attochInstruktioner
uppfyllas.

uppgifterytterligaredeförasocksåbörinstruktionerVerkensI
kontinuerligt, upprättademutföras attska t.ex.föreslårvi avsom

skaSIKAmiljömålen nås,de attsååtgärdsprogram uppsattaatt
ochföljaförtrafikslagsövergripande attåläggas uppett ansvar

Vägverket skaprinciper,mål ochtrafikpolitiska attsamtligautvärdera
samordningenförsittfullgörtrafikhuvudmännenhurfölja ansvarupp

kollektivtrafiken i såför storsamhällsbetalda attde samtresornaav
funktionshindrade.förtillgängligmöjligtutsträckning görssom

finnas,förordar skavibeslutsunderlagallsidigtsådantFör att som
eftersträvas,detsker påoch beslut attplaneringsamordning somatt av

defram iredovisas kommertrafikpolitikenförprioriteringarde som
iändringaroch mindreantal görasbehöverfattas störrebeslut ettsom

behovexempelHärvid kan nämnasområdet.författningar avsom
bestämmelserupphandling:offentlig atti lagenändringar omom

uppgiftermedmiljömärkningskaefterfrågamyndigheterstatliga om
upphandling; ioffentligvidtjänsterochköpvidtransporter varorav
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vägtrafikkungörelsen: definitionerbygglagen ochochplan- av
kollektivtrafikstråk; i fordonskun-huvudstråk ochkollektivtrafikens

vägtrafikkungörelsen: bestämmelser nationellochgörelsen om en
denna miljöklassningoch regler för hur skamiljöklassning fordonav
lokala beslut ochunderlag för vissa ianvändas som

bestämmelser differentierad beskattningkommunalskattelagen: om av
förmånsbilar osv.

gränsvärden för och andra åtgärdertillFörslagen mot
ocksåemissioner och buller leder tillmiljöförorening t.ex. --

från förordningenförfattningar, allttillägg iellerändringar om
därtill hörande bestämmelser iHälsoskyddslagen, ochtillmotorbensin

miljömål föreslåsföreskrifter, de olika slagochförordning av somom
uppfyllas.ska kunna

bidrag, stöd och fördelningavgifter,skatter,Regler taxor, avom
för intemalisering trafikensinfrastruktur ochstyrningmedel för avav

finns också i mängdsamhällsområdenolikaeffekter påexterna en
författningar och föreskrifterföreskrifter.och Dessaförfattningarolika

målen styrning ochför uppnåändrasocksåbehöver att om
effekter.intemalisering externaav

finns bestämmelsermyndighetertillregleringsbrev närmareI om
utvidgningarförslag idisponeras. Våraanslag skahurbl.a. om
regleringsbrevmedför anslag ochutnyttja anslagmöjligheten attatt

innehåll.fåbehövakan annat
ändringar behöver isåledes tilllederförslag görasVåra ett stortatt

bör ankommaoch föreskrifter. Detförordningarantal lagar,
författningsändringar.förslag tillbehövligaregeringen upprättaatt

möjlighetför regeringensområdetocksåHärvid bör attövervägas om
bemyndigandeenligt lagen 1975:88föreskriftermeddela attom

och kommunikationer kantrafik,föreskriftermeddela transporterom
Även kan behövaöverenskommelserinternationellavissautvidgas.

justeringar.

Övrigt24.1.3

huvudbetänkande SOUföreslog i sittMiljöbalksutredningen
arbetas iexisterande lagar 16 st.antal1996:103 stortatt ett

återfinns miljöskyddslagen,lagarBland dessamiljöbalken.
miljöbalkennaturvårdslagen. nyhet iEnnaturresurslagen och är att

elleråtgärdsska gällabestämmelser oavsett art vem somensamma
åtgärderkrav ska ställas påGrundtankenden.vidtar är att somsamma

hälsa och miljö. alltsålikartade skador på Detmedföra ärriskerar att
avgörande. Förslagetinte dessejfekt ochåtgärds ärart somen
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innehåller också antal aktsamhetsregler, bl.ett verksamhet enligtatta.
balken endast får bedrivas på plats lämplig och därär minstaen som
möjliga intrång och olägenhet uppkommer. En bestämmelse iannan
förslaget innebär den yrkesmässigt bedriveratt ellersom attavser
bedriva verksamhet ska använda bästa möjliga teknik för skyddaen att
människors hälsa och miljön.

förslaget finnsI s.k. stoppregeläven innebär verksamhetatten som
riskerar försämra det allmänna hälsotillståndet,att allvarligtsom

försämra miljön eller hushållningen med kannaturresurser stoppas,
aktsamhetsreglema följs.även En nyhet i förslaget ärom attannan

bestämmelser miljökvalitetsnormer införs. Enligt förslaget fårom
regeringen, för skydda människors hälsa eller miljön,att föreskriva
sådana Miljökvalitetsnormer föreskrifterär lägstanormer. om
godtagbara miljökvalitet på mark, luft eller i övrigt förvatten, naturen
vissa geografiska områden eller för hela landet. Normema får bl.a.avse
högsta eller lägsta förekomst i kemiska eller biotekniskanaturen av
produkter inte får överskridas eller underskridas efter visssom en
tidpunkt. Kraven på miljökonsekvensbeskrivningar föreslås också
utökas och skärpas. En ansökan tillstånd enligt miljöbalken skaom
normalt innehålla miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget innehöllen
också bestämmelser regeringsprövning bl.a. vissaom av
infrastrukturanläggningar.

Utredningens betänkande följdlagstiftning lämnas vidattom avses
ungefär tidpunkt vårt betänkande varför det inte heltärsamma som
klart hur alla frågor lösts i författningsförslagen.

Vi har i vårt betänkande utgått från miljöbalksutredningensatt
förslag kommer förverkligas och de förslagatt Naturvårds-att som
verket lämnat miljöklassning införs. Om så inte blir fallet blirom
ytterligare författningsändringar nödvändiga.

24.2 Sammanställning förslag till uppdragav

föreslårVi följande uppdrag

Vägverket

förbereda och genomföra omfattandeatt informationskampanj i0 en
hela landet differentierade bilavgifter införsnär i den första tätorten

vilka reglergöra böratt översyn gälla för0 statensen av som ansvar
för färjetrafik. Det angeläget reglernaär och tillämpningenatt av
dessa bidrar till levande skärgård. fårDe inte upplevasen som
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och mellan inlands- ochskärgårdsområdenolikaorättvisa mellan
skärgårdsområden

för bl.a.demonstrationsförsökstorskaligainitiativ till att testaatt ta0
bilavgifter.för differentieradeavancerad teknikochny

Banverket

trafikberoendestorleken deanalyseranärmareatt av0
underhållskostnadema

vibrationsstörningar kanför buller- ochkostnaderhuranalyseraatt0
intemaliseras

preciseras.och trafik kanbanhållningmellanhurutreda gränsenatt0
trafikensamordningsfördelar istordrifts- ochtillmätasvikt skaStor

tillbör föraskapilläradelar detvilka överutreda nätetatt somav0
ochkonkurrensneutralitetsäkerställaförBanverket att

för underhåll ochKostnadernaeffektivitet.samhällsekonomisk
villkor förfmansieringssättreinvesteringar,förutsägbara samt

ibör preciseraskapilläradetolika delarutnyttjandet nätetavav
uppdraget

kapillärastatsbidrag till detförutformningutreda systematt av0
frånBanverket utgåDärvid börväxlar.anslutandeoch attbannätet
ochbetydelsespåranläggningensmedvarierabör attstatsbidraget

för olikatillgängligahållasstatsbidrag skaerhållerspår som
konkurrensneutrala villkor.påjärnvägsoperatörer

Sjöfartsverket

sedantrepartsöverenskommelsenden s.k.utvärdera effekternaatt av0
dvs. kring år 2000.bruk i några år,varit iöverenskommelsen

Luftfartsverket

kommunalaför debl.a. företrädaremed berördasamrådi parter,att0
uppdragetredan givnaför detoch inomflygplatserna, omramen

marginalkostnadsanpassateffekternamiljöavgifter utreda ett merav
höjdaArlanda,tidsanpassad påavgiftssystem, taxortaxat.ex. av
varvid hänsynslottiderfördelningenfråganBromma samt avom

och tillinfrastrukturenekonomiska förverketstillska tas ansvar
utvecklingregionalpositivmålet enom
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inom sitt uppdrag miljöavgifter utforma dessa så hänsynatt att0 om
till verkliga utsläpp luftföroreningar, inklusive koldioxid, ochtas av

till målet positiv regional utvecklingom en
utreda katalysatorkrav åtminstone kanatt ett motorer0 om nya

motiveras för mindre, bensindrivna plan
tillsammans med för kommunalade flygplatsernaatt representanter0

utforma stödet till dessa flygplatser och därvid beakta målet om en
positiv regional utveckling.

för kommunikationsanalysStatens SIKAinstitut

analysera vilka konsekvenser fullständig avreglering denatt0 en av
långväga busstrafiken får för det nationella basnät ska utformassom
och upphandlas

med referensgrupp med för trafikverken,att representanter0 en
berördanäringslivet och övriga utforma godsstrategi förparter en

statliga insatser i godstransportsystemet och därvid sammanställa
och bearbeta det material krävs för effektiv och medvetensom en
svensk dialog med andra i internationella sammanhang.parter

tillsammans med BanverketSIKA

trafikföretagi samråd med utforma för ekonomisktatt ett system0
stöd till terminalhantering för kombitrafiken.

tillsammans medVägverket SIKA

i samråd med kommunerna utarbeta förstrategi genomföraatt att0 en
bilavgifterdifferentierade i där det motiverat med hänsyntätorter är

till de effekterna.externa

Vägverket tillsammans med Banverket och KFB

diskussioner med Samtrafiken i Sverige dessAB,att ta ägare0 upp
och andra aktörer utvidga Samtrafikens uppgifter ochatt attom
vidareutveckla och konkretisera idéerna till samverkan helaom

första bör redovisas tillEn regeringen under höstenrapportresan.
den kan ingå1997 så i underlaget för det kommandeatt

trafikpolitiska beslutet.
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med SIKArafikverken tillsammansT

kvinnor i olika bered-öka andelenföråtgärderredovisa attatt0
i infrastruktur-och regional nivånationellningsgrupper m.m.

transportplanering.och

RiksantikvarieämbetetNaturvårdsverket ochtillsammansrafikverkenT

ochmåletföljametoder förochutveckla mått natur-attatt upp om0
kulturvärden.

ochNaturvårdsverket NUTEKtillsammansrafikverkenT

hushållningmåletför följametoderochutveckla mått attatt omupp0
med naturresurser.

med UT EKNtillsammansrafikverkenT

förfölja måletmetoderochkompletterande måttutveckla att uppatt0
konkurrenskraft.ochsysselsättningvälfärd,ökad

Glesbygdsverketochmed N UT EKtillsammansrafikverkenT

måletföljaförmetoderoch ettutveckla mått att omuppatt0
tillgängligt transportsystem

positivmåletföljametoder förochutveckla mått att om enatt upp0
utveckling.regional

och SIKANaturvårdsverket, KFBmedrafikverken tillsammansT

uppfylla debidra tillkaninformationsstrategiutarbeta attatt somen0
målen.trafikpolitiska

trafikverkenochNUTEKKFB,

tidsbegränsade ochsammanhållna,förförutsättningarnautredaatt0
näringslivet ochsamverkan mellanimålinriktade FUD-program

forskningsorgan.statliga
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NUTEK och Glesbygdsverket

fortlöpande följa hur trafikâtgärdemaatt påverkar den0 regionala
utvecklingen och den regionala balansen. Metoder för analyseraatt
effekterna på regional ekonomi och sysselsättning behöver också
utvecklas.

Naturvårdsverket och berörda myndigheter

utveckla mått och metoder för följaatt trafikens påverkanatt0 påupp
människors hälsa.

Nya energimyndigheten

samordna arbetet för bred introduktionatt drivmedel från0 en av
förnybara energikällor.

Berörda myndigheter

utföra de förberedelser krävsatt för bred introduktion0 som en av
alternativa drivmedel

följa och utvärdera samtligaatt FUD-insatser för alternativa0
drivmedel

redovisa åtgärder för ökaatt kvinnoandelen i olikaatt0
beredningsgrupper på nationell och regional nivå.m.m.

angiven mottagare

utreda hur godstrafiken ochatt persontrafiken järnvägpå tydligt kan0
från varandrasepareras

utreda de legala förutsättningarnaatt och utarbeta de författningar0
krävs för kommunerna möjlighetatt införasom attge

differentierade bilavgifter styrmedel i tätortstrafiken.som
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Uppdraget25

parlamentarisktillkalladecember 1994denbeslöt 22Regeringen att en
kommunika-nationell plan förutarbetamed uppdragkommitté att en

påbörjade sitt arbete iKommitténDir. 1994:140.Sverigeitionerna
Kommunikationskommittén. Ettochbörjan 1995 namnetantogav

det slutbetänkandeska ingå ikommunikationsplannationelltillförslag
denframskulle läggadirektivenenligtkommittén senastsom

delbetänkandeingick också iuppdragetdecember 1996. I ett1 att ge
periodenunderinfrastrukturinvesteringamainriktningtillförslag av

den 4redovisades till regeringendelbetänkande1998-2007. Detta
1996.mars

tilläggsdirektiv tillapril 1996beslöt den 25Regeringen ettatt ge
principer förföreslåutreda ochKommunikationskommittén att

1996:35.kommunikationssektom Dir.styrmedel inomekonomiska
novemberregeringen den 14redovisades tilldelbetänkandeDetta

flyttabeslutade regeringentilläggsdirektivdettagrund attPå1997. av
den 1997.slutbetänkande till lkommitténsförtidpunkten senast mars

utredningsarbetetvi har lagt25.1 Hur upp

Många i arbetetinblandade

nödvändigtvarittiden har detinom denuppdragetklara avsattaFör att
myndigheterna.arbetsuppgifterna pådellägga storatt aven

Banverket,uppdragitbeslutsärskildaockså iharRegeringen
Sjöfartsverket,Komrnunikationsforskningsberedningen,Vägverket,

Riksantikvarieämbetet,Glesbygdsverket,Boverket,Luftfartsverket,
samtligaochSIKAtelestyrelsen, NUTEK,ochNaturvårdsverket, Post-

kommitténunderlagmed detkommitténbiträdalänsstyrelser att som
behövt.

omfattande underlagfåttNaturvårdsverkethar ocksåVi ettgenom
isamarbetevaritharMaTs-samarbetet. Dettas.k. ettfrån det

Boverket,Bilindustriföreningen,Banverket,mellannätverksform
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Kommunikationsforskningsberedningen, Luftfartsverket, Naturvårds-
verket, Sjöfartsverket,NUTEK, SIKA, Svenska Petroleuminstitutet
och Vägverket. sekretariatet har funnits Naturvårdsverket. Syftet
med har varitMaTs utarbeta underlagsmaterialatt ett gemensamt som
kan ligga till grund för handlingsplan åstadkommer etten som
miljöanpassat cirkapå 25-30 år.transportsystem

Utåtriktat arbetssätt

Vi har valt utåtriktat arbetssätt. Vi anordnade i 1995ett öppenmars en
hearing med antal inbjudna. Vi harett stort öppnaarrangerat
frågemöten i Stockholm, Sundsvall och Lund. Vi har också arrangerat

seminarium i Göteborg. Vi har dessutom träffat regionala och lokalaett
politiker och näringslivsrepresentanter i Gävleborgs, Västernorrlands,

Älvsborgs,Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Kalmar och Blekinge
län. sekretariatet har deltagit i regionala med kommun- ochmöten
landstingspolitiker tjänstemän i antal län.samt ett stort

Vi har seminarier regional balans, samhälls-arrangerat om
ekonomiska analyser, miljöhoten, ochIT persontrafik, ochIT
godstrafrk, infrastruktur och produktivitet, trafrkens kostnadsansvar,
jämställdheten i trafikpolitiken och EU-frågor. Vi har ävenom

seminarium framtidsvisioner. har haftDessutomarrangerat ett om
för halvdagsseminarier vårt arbete ochKFB:s VTI:sansvaret tre om

forskardagar i Linköping i januari och1996 januari 1997.
led i arbeteSom vårt med de internationella aspekterna vårtett

uppdrag har vi genomfört studieresa till Nederländerna, Belgien ochen
Storbritannien.

forslag har utarbetatsDe åt kommittén har förpresenteratssom en
krets intresserade. Särskilt ingående information har lämnats tillstor

kommitténs experter.
Avsikten med det utåtriktade arbetssättet har bland varitannat att

stimulera till levande debatt kommunikationspolitiken underen om
utredningsarbetets gång.

25.2 Arbetet med slutbetänkandet

Utgångspunkten för vårt arbete har varit dels 1988 års trafikpolitiska
beslut, dels års beslut1991 Näringspolitk för tillväxt och godEn
livsmiljö. Vi har fått i uppdrag med den utgångspunkten utarbetaatt en
nationell plan för kommunikationerna i Sverige. I våra direktiv
sammanfattas uppdraget i antal punkter.ett stort
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utredningstidenomfattande ochmycketvaritharDirektiven
delyfta framviktigtvarithar detbakgrund attdennabegränsad. Mot

tolkat detVi haruppdraget.i attfrågornacentrala sommest
fåviktigtmycketdetbedömt attharuppdragsgivama ensom

inflytandepolitisktökattrafikslag ochsamtliga etthelhetssyn över
detaljstyming. Manihamnainfrastrukturplaneringen, attutanöver

ival tidigtstrategiskamöjliggörbeslutsunderlagefterlyser ett som
miljöanpassatuppnåMålet ettärplaneringsprocessen. att

tillväxt.välfärd och Detökadbidrar tillsamtidigttransportsystem som
trafikpolitiskagällandestarkt intresse överdärutöver attfinns ett seav
trafikpolitisktsamlatförunderlagfåförutgångspunkter ett nyttatt

beslut.
principiellaochövergripandestuderatingåenderelativtharVi

organiseras,skahur styrasfrågor transportsystemettrafikpolitiska om
ilades fastutgångspunktertrafikpolitiskafinansieras. Deoch som

principeralternativaochutvärderatsbeslut hartrafikpolitiskaårs1988
kostnadsansvaretslegat påharstudieri våraTonviktenanalyserats.har

andraochekonomiskaolikabetydelse,miljöfaktoremasutformning,
finansieringochprissättning väg-trafikpolitiken,istyrinstmment av

godstrafikpersontrafik,subventioneringkollektivtrafikoch samt av
analyserför dessaflygplatser. Inomanläggningarfastaoch ramensom

trafik.betingadregionalpolitisktköpocksåligger statens avex.
ochövergripandedeanalysernaförhuvudansvarethaftharSIKA av

trafikpolitiska frågorna.principiella
kostnadsansvaretsanalysertrafikpolitiskaövergripandevåraI om

statligatrafikslagen,mellankonkurrensförhållandenautformning,
ochflygethartrafikmotiveradregionalpolitiskt etc.tillsubventioner

delbetänkandei vårtheltin sätt änkommit annatsjöfarten omett
investeringsplaneringen.inriktningen av

denförändringnågonbehövsdetocksåhar övervägtVi avom
imyndigheterstatligamellanansvarsfördelningennuvarande

fåskahurocksåfrågacentralEn ärkommunikationsplaneringen. man
inomutvärderingochuppföljningkontinuerligochbraen

uppdraghaft iharStatskontoret attkommunikationspolitiken.
frågor.dessaanalysera

kanhurstudierfördjupadegjortsharlännågraI manav
iplaneringsprocessenförbättraochmiljöanpassa transportsystem

med MaTs-samarbeteihar gjortspilotstudierriktning. Dessadenna
projektet.

förmållångsiktigautarbetats ettharMaTs-projektetInom
vad,kunskapbyggerMålenmiljöanpassat transportsystem. om

långsiktigt tål.hälsamänniskornasochnaturen
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Utvecklingsarbetet miljömål har också skett på andra håll.av
Riksantikvarieämbetet har studerat utformningen kulturmiljömålav
och vi har tagit initiativ för utvecklingsarbeteatt starta ett hurav
intrång olika slag kan bedömas och värderas.av

harDet ingått i vår trañkpolitikenöversyn hur deövervägaattav
trañkpolitiska målen ska utformas.

Inom MaTs-projektet har dessutom genomförts åtgärdsanalyser av
några paket åtgärder kan medverka till miljöanpassatav ettsom

Vägen tilltransportsystem. det hållbara hartransportsystemet
analyserats i scenariestudier Nordiska institutet förav
samhällsplanering Nordplan.

Vi har analyserat elleräven belyst rad andra åtgärdertyperen av
och styrmedel inte har kunnat inrymmas i inriktningsaltemativensom
eller MaTs-studiema. Det har handlat knutpunkter förex. om
omlastning gods, riktade åtgärder för komma tillatt med deav rätta

miljö-,större framkomlighets-tätortemas och säkerhetsproblem eller
effekterna för transportbehovet utvecklingen inomav
informationsteknologin.

För belysa hur Sveriges kommunikationeratt ska knytas till det
europeiska nätverket har vi analyserat vilka förändringar kansom
förväntas i våratransporterna över Dessagränser. analyser bygger på
material utarbetats SIKA efter särskilt regeringsuppdrag.ettsom av

Vi har också analyserat hur EU:s transportpolitikgemensamma
påverkar Sveriges möjligheter föra den trafikpolitikatt vi anser
motiverad och inom vilka områden det kan särskilt angeläget attvara
försöka påverka EU:s transportpolitik. Vi har belystäven
Östersjösamarbetet.

särskildEn referensgrupp för jämställdhet inom kommunikations-
politiken har hjälpt lägga könsperspektivatt påett våra förslag ochoss
deras konsekvenser.

En särskild har haft i uppdrag fram underlag föratt tagrupp en
strategisk miljöbedömning våra förslag.av

Vi slutbetänkandet i sin helhetatt den nationellaanser utgör plan
för kommunikationerna i Sverige ska enligt vårapresenterasom
direktiv.
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KARINLEDAMOTRESERVATION AV
SKÅRVIKLEDAMOT KENTHkd,JOHANSSON

mWESTERBERGLEDAMOT PERfp OCH

Allmänt

nödvändigaenergipreciskommunikationoch ärTransporter som
välfardsutvecklingpositivaaktivitet.ekonomisk Deni allingredienser

iårhundradetunder det ärland storvårthaft ivi senastesom --
dännedhandel ochökadmedförknippaddirekt intimtutsträckning

landlitetkommunikation. Förökadoch ettökade somtransporter
speciellhandelfritillmöjligheten över gränsernaSverige är av

utvecklingen.ekonomiskaför denbetydelse
miljösysselsättning ochtryggadförkonkurrenskraftNationell
Högtmiljöanpassadeochökandebåde transporter.därförförutsätter

imåstemedhushållningvaraktigmiljö ochgodpåställda krav resurser
utformningenpåverka transportsystemet.gradhög av

kärna. Mångautanförfungerande land EuropasvälSverige är ett
tillutvecklastenderarindustriföretag monte-konkurrenskraftiga att

varjekonkurrensutsättninginternationellfullmedringsindustrier av
krav påökadekraftigtinnebärkomponent/moment. Detenskild

varuvärdeeftertransportmedelvalleveranser,punktliga osv.av
endastkonkurrerarochdärmed varandrakompletterarTransportslagen

behovnäringslivetsBetydelsen transpor-omfattning.begränsadi avav
Sysselsättningseffekterutredningen.helaunderskattade ikraftigtärter

lyserfunktiontillväxtfaktorerekonomiska transportsystemetsoch av
frånvaro.med sinockså

kommunikationergodalikasåvälfärdmänniskorsenskilda ärFör
livskvalitet ochgodförväsentligt inslagRörlighetavgörande. är ett en

kommunika-Godavardagsliv.fungerandeförgrundförutsättning ett
kombineramöjligheternaökarocharbetspendling attunderlättartioner

arbetsmarknad.bredboendemiljö medgod enen
förfulltutnyttjasmåstemöjligheter ettInformationsteknologins ut

infrastruktur. Sats-befintlignyttjandeeffektivareochintelligentare av
intensiñeras.omrâde måstedettainomningarna
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Framtidstro

Betänkandet uttryck för stark vilja minska allaattger en typer av
höjda avgifter,transporter skatter, regleringar ochgenom andra

begränsningar i syfte åstadkomma uthålligatt miljöbelastningen -istället för miljöanpassning i sig.transporternaen av
beståendeDet intrycket blir alla transportslag fåratt ökade

skatter/avgifter i varierande grad. drabbarDet i synnerhet flyget och
vägtransportema. Samtidigt centralplaneras delarstora transport-av

med mycket inslagsystemet marknadsstyming. Framtidstron,svaga av
framstegsvänligheten och på utvecklingentron kunskap ochav ny
teknik är svag.

valdaDen inriktningen enligt vår uppfattningär omöjlig förenaatt
med ekonomisk återhämtning, full sysselsättning och rimlig levnads-
standard. Därmed kommer heller inte skapas föratt attresurserna
kunna åstadkomma nödvändiga miljöförbättringar.

Strategi

Som övergripande strategi måste transportpolitiken grundas både
kundernas efterfrågan och kundernas kravtransporter på miljöan-av
passning desamma.av

fortsattaDen inriktningen måste klara följande mål:

a Skapa kundorienterat snabbt ochett eflektivt transportsystem som
klar konkurrensfördelutgör för svenskt näringsliv och därmeden

svensk sysselsättning.
b Transportslagen stegvis och målmedvetet miljöanpassas takt medi

den allt snabbare teknikutvecklingen.
c Lösa människors berättigade efterfrågan på arbets- och

rekreationstransporter till rimliga kostnader.
d Varje transportslag skall behandlas likvärdigt i förhållande till sina

kostnader och intäkter med den begränsning/målkonflikt som
återfinns i varje transportslag ocksåatt måste kunna erhålla så
likvärdiga villkor inkommande eller utgåendemot internationell
konkurrens på transportomrâdet.
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Medel

bl.a.:uppnåskanDetta genom

samtligakonkurrensutsättning inomfullochavregleringFortsatta
för deiställetefterfrågankundernastillgodosesDärmedtrafikslag.

fulltkonkurrensutsättsochbolagpå ut.SJcentrala planernas. sätts
heltför godstransporterrenodlat bolagiuppdelning SJ ettEn av
denförochtjärrtâgenförgodsköpama, ettdelvis etteller ägt av

järnvägpåKonkurrensenbör övervägas.trafikenregionala närmare
fastigheter/terminalerochbannätbangårdar,skärps yttreattgenom

upplåtsjärnvägenpåTrafikeringsrättenBanverket.tillsäljs av
Konkurrens-fri.släppsbusstrafikenlångvägaBanverket. Den
flygplatsernastatligainrikesflyget. Deförvidtasåtgärdervårdande

med-privatasamtidigtmålkonkurrensfrämjandef°ar somett
efterersättningSmåflygplatsemas prövasfinansiärer prövas.

flygplatsernatill deinmatade störrevärdet passagerareav
drift ochByggande,satsningama.regionalpolitiskadenrespektive

ellerkonkurrensiupphandlasinfrastrukturenunderhåll av
ökatmeduttalat målmöjligt. Ett ettsådärprivatfinansieras är

kommunägdabeteende i dekommersielltstriktochägandeprivat
avskaffas.Stuverimonopolethamnama.

effektivarefortrafiksystemÖkad elektroniskapåsatsningb
kapacitetsutnyttjande.bättreochsäkerhetmiljö,trafikledning, ett

kanintegritetskravställdahögttillgodoserrängselavgifterc T som --
tidigareläggningarfinansieraföranvändasfallförekommande atti

fungerandeoch skapaträngselnavhjälpaförinsatser attav
trafikssystem.

ditskallinfrastrukturenunderhållochdrift styrasd Investeringar, av
Stråktänkandetuppstå.förväntaseller kanfinnstransportarbetet

trafik-till. Hamnamahänsyngodstlödet måstevad tas somavser
utsträckningtillräckligihar inteknutpunkter/omlastningsterininaler
efterfördelasÅtgärder respektive störstamåstebeaktats. styras

effektivitet.ekonomiskamöjliga
afärs-område. EnrespektiveinsatsertillkopplasPålagore

vadmedi likhetutredasvägverk börbanverk ochförverksmodell
Luftfartsverket.ochSjöfartsverketförgällersom

långsiktigtochskyndsamtlösasmåstetrafiksystemStorstädernast
miljökravhögafinansieringsmetoder ochförinom sammaramen-

avseendenvissa störrekan ilandet. Dettaövrigaställs i var avsom
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betydelse för upplandet självaän storstadsregionerna med tanke-
förbifarter och nationell tågtrafik.

Miljömålen

Det centrala i arbetet med hittamest till det miljöanpassadeatt vägen
måstetransportsystemet komma till medatt växthusgasernarättavara

och de problem, relaterade till dessa.ärsom
Den årliga miljörapporten Tillståndet världeni 97 beskriver på ett

utförligt konsekvenserna visätt inte får hejd fossilbränningen.påom
Medeltemperaturen kommer stiga med 1-3,5 grader deatt närmaste
100 åren med fortsatta föroreningar lufthavet. Konsekvensenav av
detta blir havsytan kommer stiga och vädretatt bliatt extremt.mer

För förhindra denna utveckling måste allaatt länder, också Sverige,
för hejda utsläppenta koldioxid.att Det handlaransvar av om

minskning/utfasning fossilbränslen i såväl energiproduktionenav som
transportsektorn. Regeringens politik medför koldioxidtaketattsom
höjs måste starkt kritiseras. dessutomDet är direkt brott deett mot-
internationella åtaganden Sverige skrivit under.som

Målet med 15 % biobränsle till 2010 har tveksam realism.
Självfallet måste offensiva satsningar för få framgöras teknik föratt

producera biobränsle till lägre prisatt snabb forcering riskerarmen en
öka vanliga svenskars kostnader för nödvändiga Dettatransporter.
drabbar i synnerhet barnfamiljer och människor i glesbygd. För att
uppnå målen det inte nödvändigtär låsa sig för medlen. tidigaatt För
investeringar kan dessutom bygga fast i teknik, riskerar attoss som
snabbt bli oandvändbar.

Vid introduktion biobränsle bör försöksområden ochav
försöksflottor fordon prioriteras. Detta står dessutom i bättreav
överensstämmelse med internationella avtal.

Den teknikutveckling pågår i alla biltillverkande ländersom
kommer resultera i energieffektivare fordon.att Ett etappmål kan vara

familjebil med bränsleförbrukning 0,4 liter/mil.en Dettaen ca
uppnås vidareutveckla och produktionsanpassaatt material ochgenom
komponenter. För Sverige ska kunna hållaatt jämn takt med övriga
konkurrentländer det viktigt med fortsattär effektiv forskning ochen
framtagning nytänkande inom bilindustrin.av

Vi miljömålen väl kanatt uppnås stegvis ochanser genom en
fortsatt målmedveten miljöanpassning i internationellt samarbete- —

respektive transportslag. Sverige kan i viss utsträckning föregå ochav
föredöme det får inte leda till väsentliga förlusteragera men av

konkurrenskraft för näringslivet.
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miljöanpassning folkligtmåsteEn transportsystemenav vara
försvårasförankrad för kunna uppnås. Detta allvarligtatt genom

avveckla Barsebäck. leder till koldioxidutsläppbeslutet Detatt nya
del bilismen. offensiv miljöpolitikEn måstestormotsvarar en avsom

heltäckande.vara
miljöjämförelser mellan de olika trafikslagen bör självfalletVid

bedömas efter den sist producerade kWh dvs.elen till järnvägen -
kolkondenskraftverkutredningsmajoriteten med enligtfor gängse-

Vid sådan jämförelse mellan trafikslagennationalekonomisk teori. en
miljöbelastning jämförelsebuss, bil likartad vidvisar sig tåg, ge en

fyllnadsgraden fordonenhalvfyllt dito buss och bil dvs.mellan tåg, av
miljövänligheten. kommeravgörande för För tågär reservanteross

jämförelsen, då vi Barsebäck medibättre ersättsmotsätter attut oss
och oljekondens.kol-

Flyget

till ökadeavgifter för flyget främst SAS lederKraftigt ökade - —-
i landet och förbindelser förlägre rörlighetbiljettpriser, sämre

effekterriskerar med andra ord få negativa påexportindustrin. Det att
ekonomin. alternativ till flyget redovisas isysselsättningen och Inga

oacceptabelt.praktiken. Detta är
Ökade inte heller i överensstämmelse medavgifter för flyget står en

regionalpolitik.god

fordonsflottorUtflaggning av

innebärfritt s.k. cabotage ijuli införs Europa. Det1998Den 1 att
helalastbilsflottor fritt kan konkurrera ibuss- och Europa.utländska

för svenska fordonoch restriktivare reglerbeskattninghårdareEn
lastbilar ochensidig utflaggning bussar ochleda tillriskerar att aven

till grannländema.därmed arbetstillfällenäven
fordons-äldsta lastbilsflottoma. fastahar de DenSverige en av

Diseselkostnaden inkl. skatt deikostnaden 2 Europa. ärär en avnr.
acceptabelt. Endast lastbilstransportemainte 6 %högsta. Detta ärär av

de olika trafikslagen ilånga. innebärmil Det30 att storänmer
komplementära.utsträckning är

med tekniska standarder ochheller inte i onödan lekaVi skall egna
konkurrenskraft uppnåförsvagar näringslivetssärregler utan attsom

särskilt mycket.
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Bilavgifter

Förslaget bilavgifter förefaller ensidig pålaga påom vara en ny
bilismen. 50 % sker idag i med 25transporterna tätorter 000änav mer
invånare. fulla samhällsekonomiskaDe kostnader siffror till 60-upp-

kronor/mil har80 kan intemaliseras bestårnämnts till 80 %som av-
effekter, % trafikskadade15 och 5 % miljö. Deexterna externa

effekterna domineras kötider dvs. i bilkö innebärav person en ny
skatterätt. Bilisten förlorar tid i bilköema och skall dessutom beskattas
för det få något igen. Underlagsmaterialet och principerna iutan att
denna del helt oacceptabla.är

Vi har tidigare avsnitt påpekat vår öppenhet för trängselavgifter
används för finansiera tidigareläggning åtgärder för fåatt attsom av

bort trängsel och köer.

Trafiksäkerhet

Vad trafiksäkerheten och nollvisionen noll döda i trafikenavser som
delarmål vi målsättningen. Vår principiella de åtgärderär attsyn som

genomförs måste ha folklig förankring. Delmål bör därför uppställas.
finnsDet också anledning erinra den kraftiga nedgångenatt om av

antalet döda i trafiken sedan slutet 1980-talet.av
trafiksäkerhetsåtgärderExtrema kan hota miljön. Trafiksäker-även

hetsarbetet grundasmåste på opinionsbildning, säkrare trafikmiljö och
fordon. kan den tekniska utvecklingenDessutom i form s.k.av
trafikinformatik förbättra trafiksäkerheten jfr. Mercedesavsevärt
utveckling antikrock-radar m.m..av en

Förslag trafiksänkningar integenerella till 30 km i tätorter ärom
realistiska.

samhällsekonomiska analyser

Vi delar heller inte den samhällsekonomiska analyser ochövertro
kalkyler, hela betänkandet grundar sig på. Otvetydigt klargörsom
dessa analyser vissa samband och konsekvenser utifrån lång raden
antaganden. Analysema och beräkningarna har tveklöst förtjänsten

dessa analyserMEN kan inte del underlaget.änses som mer en av
Varje samhällsekonomisk kostnad i form buller, kötiderav m.m.

vi heller inte någon allmän för öka skattetrycketrätt staten attanser ger
på för disponeras helt fritt politiska församlingar.transporter att av

Samhällsekonomiska kalkyler måste tydliga, rättvisande ochvara
brett föraccepterade fullt kan användas beslutsunderlagatt ut som -
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idag inte fallet. Allamajoriteten tenderar Så samhälls-göra. ärsom
transportslagen skall bäraekonomiska kostnader som genom-

i gällande skatter och avgifter ingenintemalisering dessa tarav -
helt avgörande samhällsekonomiskatransportslagenshänsyn till nyttor

för arbetsresor, brandbekämpning,finnsdet transportert.ex. attsom
arbetsmarknadbredareolycksfall, osv.

avgiftshöjningama ökar dessutom näringslivetsskatte- ochFlera av
Sveriges nationella konkurrenskrafttransportkostnader, försämrar om

därmed fortsatta möjligheteroch hotar vårajobb och företag ävennya
områden bl.a. miljön.för olika angelägna såsomskapaatt resurser

hänsyn till kalkylema.inte tillräcklig idettaKonsekvenserna tasav

Affársverksmodellen

form transportråd SIKAskäl skapaVi finner inga att aven ny av -
tillhörande politiska styrelse.medsuperSIKA -—

för trañkverken.affársverksmodellenIstället bör prövasnoga
avgiftsintäkter skulle där respektiveochTrafikens skatte- möta

verkliga kostnader.
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RESERVATION LEDAMOTAV INGEMAR SIBY

mp

Yrkanden i sammandrag

målTrafikpolitiska

koldioxidutsläppen med tillReducering 60 % 2050 enligt MaTs-0 av
etappmålenprojektet, skall uppnås med år och-20 % 2005 -30 % år

2020
föreslåsFlygtrañkens utsläpp NOX minska med till10 % 2005,av,

till och C02 med % till 2005, till30 % 2020 10 20 % 2020.av
regionalpolitisk synpunkt det väsentligt upprätthållerUr är att staten,

mångfald inom Varje fastlandskommun börtransportsystemet.
möjligheter till jämvägsförbindelser.därför ges

ekonomiskaTrafikpolitiska principer och styrmedel

medEnergi- och koldioxidskatt höjs 43 öre/l och år bensin och0
diesel. pris knappt kr/lmed öre/år på på 14 år 201058 Detta ettger

inkl.i års prisläge1996 moms.
miljöavgiftersjöfarten föreslås i formFör tas utsom av0

farledsavgifter och för flyget och landningsavgifter.start-
Trafikrådslag med målsättning delsåatt stor0 engagera av
befolkningen möjligt.som

Vägtrañk

föreslås höjas för lastbilarFordonsskatten 60-tons till tkr/år.125
busstrafik förränLångväga avregleras inte hela stomjämvägsnätet

höghastighetsstandard.uppnått
lagliga möjligheterna förmå transittrafiken lastbilDe påatt att ta0

landsväg bör utredas.rullande
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Järnväg

Gods- och persontrafik inte.separeras
Godstrafiken avregleras
Växlar i huvudspår skall Banverketsvara ansvar.
Rikstrafikombudet föreslås upphandla trafik för l mdkr.ca
Flygtrafik får upphandlas endast sjukvårdspolitiska skäl iav
Norrland, och busstrafik endast matarlinjer till närmastesom
järnvägsstation.

målsättning förEn ägande med SJstatesn antages.0

Sjöfart

Energi- och koldioxidskatt påföres höjs med öre/kWhl år0 som per
respektive öre/kg.10 Skatterna farledsavgifter ochtas ut som
tillförs statskassan.

Luftfart

minskarStatens sin andel i SAS med inledningsvis 15 %.
Energi- och koldioxidskatt påföres och höjs årligen med 1 öre/kWh
respektive öre/kg.10 Skatterna landnings- ochuttages som
undervägsavgifter. Avgifterna tillförs statskassan.

föreslåsStaten lämpliga initiativ för avveckla Bromma.ta att
Luftfartsverket föreslås lämna ifrån sig för Följandeansvaret
flygplatser:

Norrköping-
Jönköping-
Ängelholm-
Karlstad-
Kallinge-
Halmstad-
Kalmar-
Sturup ev-

Kostnadsminskningen beräknas till mdkr58,5 Sturup.utom
Regionalpolitiskt stöd till kommunla flygplatser motsvarande 90 %0

underskottet. Följande flygplatser bör komma ifråga:av
Gällivare-
Hemavan-
Vilhelmina-
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Sveg-
Mora-
Arvidsjaur-
Lycksele-
Storuman-
Idre-

Kostnaden beräknas uppgå till mdkr.50,4

påBrist tid för utredningen

trafikpolitiska utredning de omfattandeDenna är en av mer
mångfacetteradeutredningarna på 90-talet. problemställningamaDe

mångvetenskapliga faktoreroch det bidragit tillangreppssättet är som
regeringen anslagnadetta. har den tidsramen såTyvärr settsav om

vid delbetänkande och slutbetänkandehelig tiden inte räckt till föratt
ordentlig eftertanke sig hos utredare eller beslutsfattare. få detAttvare

underlagsmaterialet instoppat i betänkandetexten vecka innansista en
otillständigt. Påslutjusteringsdatum så utredningen välär sätt stämmer

snabba beslut föremed tidsandan, premierar eftertanke och brasom
beslut.

hållbart Tvåtransportsamhälle:visionEn ettom
räkneexempel

visionsbeskrivning mål- och problem-Majoritetens är mera en
Följande vision framtidsbilderframskrivning vision. tvåärän en

presenterade på trafikdagar i januari -97 ProfessorVTI:s Peter Steenav
för Miljöstrategiska studier. Presentationenfrån forskningsgruppen var

kommande Färder framtidenutdrag den irapportenett ur -
bärkraftigt samhälle.Transporter i ett

mycket kansöker beräkna hur och viRapporten transporterresor
förenligtSverige för med bärkraftigha i år 2040 att varaca en

utveckling. Slutsatsen det möjligt haär attatt ut att ettser vara
framtida resande ungefär nuvarande nivå. förutsätter dockpå Detta en
kraftig satsning på bättre transportteknik och ändrad fördelning mellan
olika transportslag, nuvarande trender ökandesamt att mot transport-

kan ske samhällsplaneringen inriktasvolymer bryts. Detta attgenom
IT-användning och transportsnål bebyggelsestruktur.mot en
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utvecklingBärkraftig

växthuseffekten ochfaktorbegränsandeEnergianvändningen är pga.
Rättvis fördelningekologiskastörning deföroreningamas systemen.av

ingår också ienergianvändninggenerationermellanochinom av
begreppet.

bärkraftighet:ifrån två nivåerutgårRapporten

och energianvändningenCOz-utsläppen med 80 %Minskning avav
%.med 50

och energi-med 100 %COZ-utsläppenMinskning avav
66 %.användningen

transportarbetetochTransportsystemet

hög enligtenergieffektivare fordonförpotentialentekniska ärDen
borde möjliga uppnåförbättringarFöljanderapportförfattama. attvara

dagensifrånBeräkningarna utgårtidsperspektiv:längrei ett
och fart.fordonenbeläggningsgrad i

elhybrider;elbilar ochsmåidag,-Bilar -75 % t.ex.mot genom
-Flyg -50 %;

%;-Färjor -30
%;-50-Buss

-Lastbil -30 %;
-X2000 -50 %

godsflöden ökarresande ochdock inte. OmhjälperDetta som
bärkraftigomöjligt uppnådetförrutspår attär enprognoserna
minska imåsteTransportvolymentransportsektorn.inomutveckling

bör enligtMinskningentill dagensförhållande rapportenprognoser.
utgångspunkter:följandemedske

koncentration""decentraliseradbebyggelsenFörtätning somav0
"strukturella tvånget"minska detförflera mindrekring attcentra

och serviceresor.inköps- Dettatill arbets-,upphov gersom ger
fritidsresor.föristället utrymme mer

minska behovetför delsInformationsteknologi transporteratt av0
slimmahemarbete, dels föroch attt.ex. mergenomresor,

trafikflödestoppama.kapaatttransportsystemen genom

17-17-0343
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Värderingsforskjutning minskad varukonsumtion, frånmot0
produkter till funktioner och varaktigare produkter, varigenom
materialgenomströmningen i samhället minskar.
Minskad hets, dvs. lugnare och långsammareett tempo0 transporter.
Snabbare och bekvämare resortransporter genererar mer

baserasTransportsystemen i hög grad gång, cykel, kollektiva0
fárdmedel och innovationer elcyklar och spårbilar för kortasom

kraftigtpå ökat resande med tåg, buss och i visssamt månettresor
bil för de långväga. glesbygdI dock fortfarande hög bil-mer
användning.

Resultat

Beräkningarna utgår också ifrån fritidsresorna viktigare ochatt är mer
berikande strukturellt påtvingade arbeteän m.m. och gods-resor

följandeDetta resultat i de två alternativen förtransporter. attger
uppnå bärkraftigtett transportsystem:

Minskning de koitväga med i alternativ 1 10 %av resorna
alternativ 2 20 %

Ökning de långväga med alt. 1 100 %av resorna
alt. 2 20 %

Minskning godstransportema med alt. 1 25 %av
alt. 2 35 %

bärkraftig utveckling behöverEn alltså inte kräva några större
personliga uppoffringar vad gäller det nöjsamma resandet, iställetmen
krävs omställning samhällsstrukturen för minskastor atten av
godsflöden och arbets-, inköps och serviceresor.

Motiveringar och kommentarer

Övergripande synpunkter

Majoriteten diskuterar hållbar utveckling hänsyn tillutan att taen
Ändocktillförseln drivmedel, främst olja. finns det internationellaav

storkoncemer räknar med oljekris efter 2005. Likaså bordesom en ny
diskussionen livsstilens påverkan trañkvolymema fördjupats tillom

också begrunda vissa livsstilars insignier högt bilinnehav,att högom ——
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försämrar välfärden och livskvalitén ochrörlighet står i vägenm.m. -
hållbar utveckling.för en

detypisk sådan livsstil hela tiden ökande reshastighetema.En är
gryende miljöarbetet inom företagen visar sänkta hastigheterDet att

betydande energibesparingar. Hastighetssänkningarmedför mångasom
kan fångas produktionsplaneringen och till ringagånger upp av

kostnader.
"Just-in-time"-planeringen sådan insign. insignEnär en annan som

mycket höga kostnader inte barasamhället trafik-orsakar genom
ocksåoch miljöförstöring, kostnader förolyckor utan genom enorma

samhällsekonomisk analys "just-in-time"infrastruktur. En av vore
mycket intressant.därför

företagens miljöarbete fortskrider, upptäcker allt flerEfterhand som
oftast denochföretag är största generatornatt transporterresor av

betydligt kraftigaremiljöförstöring. Då kommer kraven på ekonomiska
för bärkraftiga sig så starkaincitament växaatttransportsystem att

blir omodern.utredning snabbtdenna
miljömålen kan byggerUtredningens slutsatser uppnås nämligenatt

teknikförbättringar vägfordon. Teknikförbättringar lutarhelt av som
regler och bilindustrin följer dem.beslutarsig EU Deattattmot om

förincitamenten driva på teknikförbättringamaekonomiska att är
Därmed missar majoritetenlöjeväckande kraftlösa. chansen att

internationellanäringslivets konkurrenskraft.förstärka

målTrafikpolitiska

kortsiktiga COg-målen för lågtföreslagna 60 %De är satta om
skall ske till Takten kommer i så fall behöva ökasminskning 2050. att

omställningsproblem.efter vilket kandramatiskt 2020, ge enorma
tillmålen åtminstone år och tillDärför bör -20 % 2005 30 %sättas

avvecklingstaktendubbla majoritetens förslag.vilket2020, är mot
för just koldioxidframstår viktigare många andraDetta än änsom

eftersom ackumuleras och halten börjarföroreningar C02 långtavta
börjat minska. Sveriges minskning koldioxid-efter utsläppenatt av

också bli den möjlighet förutsläpp måste så utvecklings-stor att ger
öka sin välfärd.länderna att

påstådda tekniska skäl föreslår majoriteten miljömål förAv
trafikslag,flygtrañken, enda innebär ökningsom som en av

fram till naturligtvis intefororeningama 2020. Detta godtagbart. Omär
tekniken klarar problemen, måste naturligtvis flygtrafikeninte minska.

minskar med och NOX med till och medC02 20 % 10 % 2005 30Att %
borde lämpligarespektive till mål.20 % 2010 vara
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Majoriteten målen för NOX kantror uppnås.oreserverat att
Erfarenheter från visarUSA dock närkatalysatorema åldras stigeratt
NOX-haltema igen. Mätningar i Uppsala i höstas tyder på vi redanatt

detta stadium.nått så fallI räcker inte tekniska åtgärder för uppnåatt
miljömålen.

Delmålet Tillgängligt fokuserar fel problem.transportsystem tyvärr
kan inteDet något självändamål att ärtransportsystemetvara

tillgängligt det måsta resmålet skall tillgängligt.vara som vara
Kommande bör ställa frågan: Tillgänglighetöversyner till vad

Tyvärr inte majoriteten någon vikt vidsätter strävansmålstörre
Goals, dvs. mål inte mätbara för intrång.är Uppnående målt.ex.som
T däremot viktargets icke mätbarasätts ting väl såstor trots att är

förviktiga liv och bra samhälle. bordeHär Skolverketsett gott
tankegångar givande för fortsatt arbete.vara

Trañkpolitiska principer och ekonomiska styrmedel

Majoritetens förslag till skatter och avgifter för vägtrafiken utgår ifrån
de kostnaderna för vägfordon formi buller, olyckor,att externa av

miljöförstöring skall belasta dessa. Det och väl och godär gottm.m en
utgångspunkt för kostnadsmässigt jämställa olika trafikslag ochatt
fordon. Förslaget dock inte tillräckligt kraftfullt förär att ge en
ordentlig styrning bärkraftigt samhälle eller stärkamot ett ens
näringslivets internationella konkurrenskraft.

Anledningen de samhällsekonomiska analyser, liggerär tillatt som
förgrund utredningens intemalisering kostnader, inteexternaav ger

utslag till denågot miljövänliga fördel. flygetsFörstort transportemas
del det sig tiotals kr/biljett. visarDetta inga ekonomiskarör attom
analyser kan värdera miljösituationenännu rätt.

Transportsektoms skatte- och avgiftssystem behöver så attavpassas
det kraftfullt bidrar till långsiktigt bärkraftigt samhälle.styraatt mot ett

samhälle där användningenEtt energi, ändliga ochnaturresurserav
miljöutsläpp med tiden belastas med allt högre kostnader, medan
arbetskraft belastas med allt lägre kostnader, dvs. skatteväxling. Totalt
innebär riktigt utförd skatteväxling det totala skattetrycket inteatten
ökar i samhället. skatteväxling alltså i forsta hand kraftfulltär ett
styrinstrument och inte majoriteten höja skatternasätttror ett attsom
på områden med ointemaliserade kostnader.

Med utgångspunkt från skatteväxla mdr25 de årenatt närmaste tre
och mdr fram100 till 2010 förslår Miljöpartiet bensinpriset höjsatt

öre/årmed 43 och dieselpriset med 58öre/år. Detta förutrymme attger
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successivt sänka skatten arbetepå med 12 procentenheter fram till år
2020.

genomförsSkatteväxlingen alltså successivt för trafik-att ge
och deras- kunder rimlig tidföretagen till smidig anpassning. Menen

det endast riksdagen fastslår trovärdig plan förär attgenom en en
skatteväxling anpassningenframtida kommer påbörjas.attsom

fogas medTrafikens skattesystem detta förslag medsamman
inom andra samhällssektorerskattesystemen så energianvändningenatt

likaoch nedsmutsningen belastas i alla samhällssektorer. trafik-För
gäller detta framförallt skatternasektom på drivmedel.

kraftigaSkatteväxlingen innebär förskjutningar i de olika transport-
konkurrenskraft.slagens inbördes Lastbiltrañken får kostnadsökningar

med personbilar med flyg50 % 20-30 %, 20-30 och järn-%netto,ca
Kostnaderna för ökar, eftersom5-10 %.vägen transporter transporter

energikrävande och miljöpåverkande. det miljö-Järnvägen,är som
fårvänligaste trafikslaget dock helt naturligt ekonomiskstörre

konkurrenskraft.
Genomförs skatteväxling detta fonnat, kommer svenskten av

konkurrenskraftnäringslivs stärkas. Om det inte genomförs,att är
risken för försvagning uppenbar. Många svenska företag har under

målmedvetet miljöarbete, förstärkt90-talet, sin intematio-ettgenom
nella marknad med ibland flera Pappersmassa braärprocent. ett
exempel. Med ovanstående skatteväxling skulle de svenska företagen

förfå bra incitament kunna erbjuda miljövänligaävenattett
vilket inom kort kommer bli för miljö-måstetransporter, att ett

miljöcertifiering kräver allt fler företagcertifiering. Och sinaav
minst de tyska.leverantörer inte

nödvändigtvisekonomiska styrmedlen måste kompletteras medDe
tillfälledialogprocess. Medborgama måsteges i dialog medatt,en en

trafikpolitiken,beslutsfattarna rådslag sättett runt samma som--
skedde med energipolitiken på 70-talet, fördjupa sina kunskaper,

reflektera och komma med förslag.diskutera,
bärkraftigt samhälle innebär förändradetill ochVägen ett vanor

medverkanlivsstilar. kräver medborgarnas och gillande förDet att
kunna nödvändig dialogprocess framgårHur OECDäga ärenrum. av
dokumentet: OECD Policy SusatainableMeeting Consumption andon

10/2-97Individual Travel Behavior Paris.
Försiktighetsprincipen i miljösammanhang i första de-var

betänkandet skäl för minska väginvesteringama. slut-Iett gott att
betänkandet har denna viktiga princip för bärkraftigt samhälleett

fått mycket blygsamttyvärr ett utrymme.
styrmedel harBland alla tillgängliga majoriteten missat den mest
upphandling ochnärliggande: Statens Statentransporter.egen avresor
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för mdr/år och förköper årligen 2,7 0,6 mdr. Dettatransporter ärresor
uppköp, naturligtvis borde omfattas på krav bliavsevärtett attsom om

miljövänliga möjligt.så som

Alternativa drivmedel

varförståndpunkt hur och biobaserade drivmedel börMajoritetens om
kan dock ske tidigare och iintroduceras riktig. Starten takt.är annan

utveckling liknande den denundvika svenskaFör att somen
genomgått under de två sista decennierna, det viktigtenergipolitiken är

växla strategi från politik avvaktaromedelbartatt en som en
teknikutveckling till politik ställer krav på marknaden ochen som

omställningen. längre vi med omställningen fråndriver på Ju väntar
kaotisk och dyr blir densamma. Förslaget medfossila bränslen, mer

ingen klar signal, innebär endastkontrollstation år 2002 utanger
förenlig med de klimatpolitiska målen kommiténavvaktan och inteär

bakom.ställt sig
bör inledasmotoralkoholer redan underLåginblandning 1998.av

börja så låg nivå förInblandningen skulle kunna 0,25 % atten som
i takt med produktionskapacitet,exempelvis %/årökas med 0,25 att

Biobaserade drivmedelproduktionskostnader börsjunkande m.m.
uppbyggnadsperioden fram tilloch energiskatt underfrån C02-befrias

alla icke fossila drivmedel baserasbör beskattningenDärefter2010. av
de olika drivmedlens miljö- och hälsopåverkan.livscykelanalyser av

nettoutsläpp CO2 och energiskatt efterbör baseras påCOz-skatt av
energiinnehåll i bränslet.

Vägtrañk

full skattehöjning lastbilar eftersomMajoriteten föreslår 40-tons
omregistreringtill andra länder och ökatskulle medföradetta ett
tyska bilar. Bedömningen troligen riktig.inflöde polska och ärav
lastbilar för denna konkurrens. fullinte 60-tons EnDäremot är utsatta

tkr/fordonsskatten till 125 år skulle öka järnvägenshöjning av
ekonomisk rättvisakonkurrensfördelar, och större gentemotge en

vad gäller vägslitage. bilarna detpersonbilama 60-tons är största
konkurrenshotet järnvägen.mot

Transittrañken med lastbil problem inte minstär ett stort ur
möjligheterna fåmiljösynpunkt. lagliga dessa fordon påDe att tunga
undersökas.rullande landsvägar börs.k.

heller inte sin del vägkostnaderna idag.betalar DettaBussarna av
fördel ochorättmätigt spårburen trafikdem stor gentemotenger
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hämmar införandet trañksystem spårtaxi och "Light-t.ex.av nya som
Rail". Intemaliseringen innebär kostnadsökning med 30 % fören ca

Ökningenkortväga busstrafik, med för långvägabusstrafik.10 % för
långväga buss för liten för konkurrensfördelenär järnvägatt gentemot
skall elimineras. Eftersom trañkslag skall samverka och inte
konkurrera det inte lämpligt långväga busstrafikär avregleras.att
Nuvarande prövningsförfarande behålles och skärps tills stom-
jämvägama till snabbtågsstandard. Prövningsförfarandetrustats upp
inriktas samverkan mellan buss och tåg.

Järnvägstrañk

Majoritetens förslag till höjning dieselskatt och fordonsskatt påav
lastbilar förbättra järnvägens konkurrenskraft något. Troligtvis
kommer förslagen balansera de ekonomiska fördelar lastbilstrafikenatt
fått de två-tre åren så jämvägsgodset tillbaka förloradesenaste att tar
marknadsandelar. Underlag saknas för bedöma SIKA:s positivaatt mer

För på avgörande medellång ochatt ett sätt överstyraprognoser.
långväga lastbilstrafik till järnväg och sjöfart krävs dock ekonomiska
styrmedel den storlek föreslås i miljöpartiets skatteväxlings-av som
förslag.

Majoriteten har valt behålla vinstkravet all SJ-verksamhet.att
Länstrafikbolagen köper trafikNär innebärSJ, detta göratt statenav

vinst och från kommuners och landstings knappa kaka.taren resurser
etisktDetta sig eller moraliskt riktigt. Vinstkravetär sigter änvare

ohemulare i och med SJ inte befrias från kostnaderatt ärsom
för hela jämvägssektom, lokförarutbildning. Fört.ex.gemensamma

godstrafiken finns dock anledning behålla avkastningskravetatt
eftersom konkurrensen kommer från vinstkrävande bolag.

Vinst/avkastningskravet på SJ har främst till uppgift höjaatt
produktivitet och effektivitet. Dessa uppgifter fullföljs dock bättre för
persontrafiken kombination mål- och resultatstyming,genom en av
ägardirektiv, trafikvolymkrav inom SIKA bör i uppdragram m.m. ges

fram lämpliga nyckeltal börSJ utifrån,att ta styras t.ex.som
kostnad/vkm.

vinstkrav innebärEtt jämvägsnätet inte utnyttjas effektivt,att
eftersom endast företagsekonomiskt lönsamma och linjer kommerturer

trafikeras. Avkastningssumman istället skulle också kunnaatt
användas till trafik, vilket medför resande, mindre bilresande ochmer
därmed mindre miljöbelastning. Vinstkravet kan också tvinga fram
höga biljettpriser, så samhällsekonomiskt resultatsämre uppnåsatt ett

lägre resande. Det också tveksamt några delarärgenom om av
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bli företagsekonomiskt lönsamt den trafikkanjämvägsnätet utan
Endast skatteväxling kan ändra dessaköper.trafikhuvudmännen en

tveksamheter.
ägande bör formuleras.med SJ AnnarsmålsättningEn statens av

målsättning böranledning SJ Dennafinns det ingen statsägt.äratt vara
trafikpolitiskainstrument förverkliga de målen:förfoga över ett attatt

utvecklingtrafik; positiv regional och tillgängligtmiljö, säkergod ett
trafik-bidra till förverkligandet miljö- ochFör atttransportsystem. av

godstrafikens mark-bör årlig ökning ochsäkerhetsmål, av person-en
regionalpolitisk synvinkeleftersträvas. innebärnadsandelar % Url

höjs kvalitetsmässigt ochtill järnvägtillgång attatt transportsystemet
för kostnadspress. Målsättningen börtransportkostnadema utsätts

sin närhet skall ha tillgång tillvarje kommun idärför attvara
järnvägstrafik.

regionalföreslås få disponera mdr/år tillRikstrafikombudet 1
de regional huvudmännen inklusivesamarbete medtågtrafik i

realt varje/år. Regional- och miljö-bör höjasnattågstrafik. Anslaget
totala samhällsekonomiska vidstarkare deskäl börpolitiska änvara

undantagsfall användas till upphandlaiobjekt. Anslaget kanval attav
järnvägsstation.tillmatarlinjer närmsta

tillräckligt förbusstrafikens kostnader inteInternalisering är attav
konkurrenskraftig. avregleringjämvägstrafikenfömärvarande Engöra

fler jämvägslinjer blirmedför därför troligenbusstrafiklångväga attav
med kortare restid, dvs.endast linjereftersomolönsamma, avsevärt

Övriga, Göteborg-Karlstad ochkonkurrenskraftiga.snabbtåg t.ex.är
till basnätetkommer i så fall överförasStockholm-Borlänge. Dessa att

med och betala för fortsattlandsting måsteochvarvid kommuner var
kostnadsövervältring, strider ingångnadvs.trafik, motsomrenen

därförlångväga busstrafiken kan inteöverenskommelser. Den
fått snabbtågsstandard.hela stomjämvägnätethelt förränavregleras

inklusive har världensjämvägsexpertis, USA:sAll världens som-
för bana ochjämvägsföretag vill behållaframgångsrikamest ansvar-

iErfarenheter gjorda redanorganisation. 1830trafik inom samma
trafiktrafik blir effektivast bana ochekonomi ochEngland visar att om

underligadel uppträder denföretag. Försköts statenssammaav
inte kommer trafikeras.nybyggda järnvägar kanskesituationen attatt

mellan bana och trafik endast harEftersom separationen prövats
nackdelar har inte framträtt och med tanke påtid allaunder kort än --

trafiken och krav internationellainternationella EU:s påökandeden
mellan bana trafik bibehållasuppdelningen ochkorridorer, bör dock

tills vidare.
godstrafikenmed all önskvärd tydlighetanalyser visarSIKA:s att

för optimalt. avregleringför litet Enavregleras. SJinte bör är att vara
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till konsekvenskan få den del vagnslasttrafiken betjänaratt av som
mindre kunder kan falla Istället bör medsystemetsamman.
trañktillstånd Istället föråterupptas. trafikeringsplikt förslås varjeatt

kan visa det.årligenbolag, kan överlämna för bolagetatt ettsom
lönsamt antal vagnslaster, till SJ-knutpunkt frånnärmaste en
trafiklinje, trafik SJ inte har, har till trañktillstånd järn-rättsomav om
vägsinspektionens krav uppfylls. Trafiktillstånd för linje, intesom
längre lönsam kan överlämnas till Dettaär operatör.annan senare
förslag beror inte skall fåspå tillfälle stelna Lönsamtatt systemet att
antal brukar mellan och1500 3000 vagnar/år.vagnar vara

uppdelningen i läns- respektive stomjämvägarAtt bort, kan endasttas
LTA-anslaget förblir oförändrat.accepteras om

använda sin ägardirektivbör också till för påskyndaStaten rätt att
utvecklingen till kundorienterat godstransportföretag.SJ ett merav

marknaden värdefullt godsökade bör intresse, vilket bl.a.Den ägnasav
kan med den containertåg tyska jämvägamagöras typennya av som
börjat använda.

Sjöfart

Intemaliseras kostnaderna, stöder detta sjöfarten. Skatteväxling
kommer ökakostnadema för sjötransporter de sänkta arbets-att men
givaravgiftema kommer hejda utflaggning. "Utflaggningsstödet"att

ned successivt.kan därför trappas

Luftfart

Luftfartsverket driver idag antal flygplatser har tågförbindelserett som
acceptabla eller på bli acceptabla. Norrköping,Dessaär .väg är:attsom

ÄngelholmJönköping, Karlstad, Kallinge, Halmstad, och Kalmar.
Underskottet för dessa mkr58,5 år. Staten bör lämna ifrån sigär per

Öresundsbronför dessa. blir färdigställd,Om torde bliSturupansvaret
helt onödig i förhållande till och lägges lämpligenKastrup ned.

Inlandet har ofta långa och krångliga förbindelser. regional-Ur
politisk synvinkel det därför motiverat Luftfartsverketär att tar ett

för flygplatser i framförallt Norrlands inland. Ettstörre ansvar
regionalpolitiskt anslag till flygplatser i stödområden, med 90 % av
underskottet kan därför omfatta flygplatserna: Gällivare, Arvidsjaur,

Lycksele, Vilhelmina,Hemavan, Storuman, Sveg, och Mora,
Kostnaden för detta stöd beräknas tilluppgå 50,4 mkr.

indirekt delägare iStaten SAS. Detta säkert bra lösning förvar en
flygets förutveckling. Idag saknas det motiv statligt risktagande i
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Försäljning i första handflygets utveckling. 15 % aktierna kanav av ge
investeringar.friska till andrapengar

Bebyggelsestruktur

fram hurtillsättas för ekonomiska regler förutredning börEn att ta
regionalpolitiskbostadssubventioner stöd kanreseavdrag, m.m.

transportsnålare samhälle.användas för nåatt ett

Kollektivtrafik

kollektivtrafik kommuner och landstingsLokal och regional är ansvar.
Boverket vad godexempelvisDock borde staten genom normera en

tidigarekollektivtrafikstandard på sättär, normerats attsamma som p-
från bostad.finnas inom 100plats för bil skall meter

Cykeltrafik

lagstifta obligatorisk cykelhjälm.lämpligt MeramindreDet är att om
anskaffandet för framförallt bam. Så harsubventioneralämpligt är att

med framgång.landsting gjortSkaraborgs stor
utvecklingen cykeltraflk bör professur inrättasfrämjaFör att av en

lämpligt universistet.vid

Trafiksäkerhet

utmärkt. Hastighetssänkning tillVägverkets O-visionsprogram är
de viktigare åtgärderna.bostadsområden tillhörkm/t i30
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RESERVATION AV LEDAMOT
KARIN SVENSSON SMITH v

Sammanfattning

Vänsterpartiets reservation till Kommunikationskommitténs huvud-
betänkande börjar med kring varför nuvarande utvecklingargumenten
inte hållbar. kunnaFör kommaär vilka förändringaratt överens om

nödvändiga, så måsteär någorlunda överenssom man vara om
problemens omfattning och dignitet. Därefter följer den precisering av
begreppet hållbar utveckling vi lämplig förär att styra motsom anser
långsiktig miljöanpassning. måletUtöver hållbar utveckling finns en
rad andra målsättningar kan bidra tilltransportsystemetsom
uppfyllandet Efter beskrivningen de mål vi förordar kommerav. ettav
allmänt kring de medel erfordras för målen skaattresonemang som
uppnås. arbetetFör med miljöanpassning skaatt blitransporternaav
framgångsrikt krävs analys de hinder står i förvägen atten av som

miljöbelastning ska minska. försöktransportemas Ett till analys
och därefter kommenteras de kapitel i huvudbetänkandetpresenteras

där vänsterpartiet har annorlunda uppfattning. Reservationenen
avslutas med de förslag till åtgärder behövs för att transport-som

ska inom för hållbar utveckling.systemet rymmas ramen en

Varför hållbarär nuvarande utveckling inte

Brundtlandkommissionens Vår framtid komrapport utgemensamma
1987.1 den beskrivs olikaI miljöproblem utifrån internationelltett
perspektiv. Det för alla de områden ärrapporten targemensamma upp

den nuvarande utvecklingen inte möjligatt upprätthållaär att
långsiktigt. hållbarBegreppet utveckling sustainable development
myntades i Brundtlandrapporten.

Ändliga fossilasåsom bränslen förbrukasnaturresurser i ständigten
ökande takt. Potentiellt förnyelsebara missbrukas, vilketnaturresurser
leder till de minskar kvantiteti och kvalitet. Odlingsmarkenatt är ett
tydligt exempel detta. Arealen odlingsbar mark krymper, delvis till
följd infrastruktur för och lastbilstransporteratt mycketärav person-

l Brundtland Gro Harlem: Vår framtid. Rapport frångemensamma
världkommissionen för miljö och utveckling, Förenta Nationema /Prisma
Stockholm 1988



särskilda yttranden SOU 1997:35och524 Reservationer

spannmålsskördar minskatvärldens totalaharytkrävande. Sedan 1985
år svåmedbrytbara substanser sprids ‘forochSyntetiskavarje att

allvarligaste hotendenäringskedjoma. Ettanrikas isedan mot enav
i form luftföroreningarmiljöbelastningenutvecklinghållbar är av som

och andra globala effekterklimatförändringarleda tillkan att
accelererar.

ska reda huruvidakunskap påhämtakällagodEn taatt manur om
hållbar ellerutvecklingen långsiktigtnuvarande svenska är ärden

Sverige ska må år 2020.publikation hurNaturvårdsverkets om
uppfylls ochbeslutade miljömålfrånutgårBeräkningarna attatt
förhindrainte förräckeravtal följs. Dettaingångna attatt en

nulägetår jämfört medmiljötillståndet i Sverige 25försämring omav
denavtalrklarar inteoch redan ingångnaDiskuteradetabell 1. ens

fram tillförsämringar livsmiljövårambitionsnivånlåga att stoppa av
2020.3 utsträckninguppföljning i vilkengjordes1995Höstenår aven

medUppföljningen visadeuppnås.miljömål kommerbeslutade attatt
miljömål kommertio beslutadeniotrender enbartnuvarande attav

miljöomställning akut.radikalBehovetförverkligas. är m.a.0.av en
iuppdelninghotbilden och gjortanalyseratNaturvårdsverket har en

miljöhot.4 har .också bmtitsgrupperingDennaolikatretton ner
också imiljöhoten återkommerlänsstyrelserna. Delänsnivå trettonav

samlat trafikverkenNaturvårdsverket harprojekt därMaTs-arbetet; ett
miljö-för åstadkommatransportområdetinomandra aktöreroch att en

transportsystemen.5 miljöhotentolv deI äranpassning trettonavav
källa till hoten.huvudsakligflera democh idelansvarigtrafiken av

2 million.in world of eightCropland lossShrinking fields;Gardner Gary: a
sid.Washington 11Watch Institute 1996WorldWorldWatch 131Paper

3 SverigesFrarntidsscenarierSverige må år 2020skaNaturvårdsverket: överHur
sid.Solna 1993 74104miljö. Rapport

4 Solnaisamhälle. 4234 1993miljöanpassat RapportNaturvårdsverket: Ett
5 fråntransportsystemfslutrapportmiljöanpassatfl.: PåBanverket väg mot ettm.

Stockholm 19964636MaTs-samarbetet. SNV rapport
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Under de 150 åren har människan förstärkt den naturligasenaste
växthuseffekten, eftersom utsläpp förändrat atmosfärensantropogena
kemiska sammansättning. Luftens halt koldioxid har ökat medav

halten har29%, ökat med 130 % och dikväveoxidhaltensmetan
%.6ökning Dessförinnan20 hade koldioxidhalten varit relativtär

år.7underkonstant många Den ökade förbränningtusen som
industrisamhällena och de modema trafiksystemen medfört ökar

mängden aerosoler ansamling små svävande partiklar iäven av
atmosfären. återreflekterar solstrålningDessa rymden ochmot
motverkar således växthuseffekten. Aerosolemas nedkylande effekt är

inte lika växthuseffektendock luftföroreningarnastor settsom av som
globalt genomsnitt regionalt kan bilden dock annorlunda ut.ett se

Även så kan mängden emitterade aerosoler inte accepterasom vore av
hälsoskäl. finns osäkerheterDet i beräkningarna förväntadestora av
temperaturhöjningar, det bör emellertid understrykas knappastattmen

forskare hävdarnågon jordens inte skulle ökaatt temperatur ettsom
luften.8 Ökningshastig-mängderresultat ökande växthusgaser iav

heten gäller luftföroreningamavad mycket oroväckande, särskiltär
små temperaturhöjningar kan leda till ändrad riktning förävensom

havsströmmama. Försvinner från Golfströmmen kanvärmen
delar25°Cmedeltemperaturen vintertid sänkas med i Nordens norra

hållbarKriterierna för utveckling

generalförsamling diskuterade BrundtlandkommissionensFNs rapport
beslutade konferens miljöoch och utveckling Unitedatt en om

Conference Environment andNations Development, UNCEDon
skulle genomföras i Rio de Janeiro efter1992, 20 år förstaFNs

1972.miljökonferens Stockholm Rio-konferensens väsentligaste
handlingsprogramuppgift åstadkomma för hållbaratt ettvar en

6 Houghton Meira Filho Callander HarrisJ.T., L.G., B.A., Kattenberg andN., A.
Maskell Climate Change 1995. The Science of Climate Change.K.: IPCC

CambridgeCambridge University 1996 sid.Press 7
7 fördubblas.Bolin Koldioxidhalten kan Omställningen från fossilaBert bränslen

måste börja omgående. Nyheter 21/1Dagens 1997
8 Klimatdelegationen: Jordens klimat förändras. analysEn hotbild ochav

åtgärdsstrategier. sid.SOU 1995:96 8
9 Östman ÖbergBarrefors Olof, Luksepp Kalju, MolinPeter, Lena, Sture:
Geografi; människoma, miljön. Almqvist och Wiksell Uppsala 1995resursena,
sid. 109
m Utrikesdepartementet: Nationemas konferens miljö ochFörenta utvecklingom

Aktstycke 11:473-14 juni 1992.
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utveckling. Handlingsprogrammet fick Agenda 21 och kannamnet ses
försöka lösa de problem avhandlas i Brundtland-ettsom som

rapport.kommissionens Senast ska alla1996 länder och deras
arbetetkommuner ha med utforma handlingsplaner förstartat att egna

århundradet. junidet 21:a 1997 harI FN generalförsamling iextraen
York för arbetet medNew Agenda 21.stämmaatt av
Agenda finns kapitelI 21 skydd atmosfären. Detett om av

övergripande målet förändra samhällena så människorsär att att
verksamhet i framtiden inte ska upphov till ytterligare förändringar ige
atmosfärens kemiska sammansättning. Atmosfárskapitlet indelat iär
två avdelningar, energi och transporter.en om en om

SOU:n Vår uppgift efter konstaterasI Rio följande: I
förhandlingsprocessen inför UNCED Sverige den ledande nationenvar
för driva på transportsektoms miljöproblem lyftes fram...Medatt att
tanke Sverige drivande kraftpå för markeraatt attvar en
transportområdets betydelse för miljön har vi särskiltett attansvar vara
tydliga konkreta i uppföljningoch vår och visa hur vi politiskt och
praktiskt börjar genomföra systemförändringar...Men utgångspunkten
för få trovärdighet måste vi i Sverige vågaroch kan föregåatt attvara

problemenoch visa på konkreta för lösavägar att
övergripande målet för Agenda-arbetetDet åstadkommaär att en

långsiktigt hållbar utveckling. begreppet skaFör bli meningsfulltatt
det emellertid definieras. hävdarmåste Ingen sannolikt han/honatt

förespråkar ohållbar utveckling. Märkligt förekommer ännuen nog
diskussion inom den politiskaganska lite sfáren vad kanom som

karakterisera hållbar utveckling. finnsDet inte inomutrymmeen
refereraför denna reservation hela den vetenskapligaattramen

diskussion hur villkoren för långsiktigt hållbart samhälle kanettom
formuleras. har därför valt den definitionJag baserat dagenssom,
kunskap, enligt mitt tycke bäst tecknar konturerna den fysiskaav

mänskligheten hållaspelplan måste sig inom. återfinns förDen övrigt
i Vänsterpartiets partiprogram.också

Stiftelsen Det naturliga steget har formulerat kriterier minstsom
kommuner i Sverige har antagit förklaring40 på vadsom en som

samhälle.kännetecknar hållbart Det dock inte sannoliktärett att
demsärskilt många varit inblandade i beslutsprocessenav som

Regeringens skrivelse: konferensFN:s miljö och utveckling år 1992om -
1992/93:13Skr.UNCED

2 Miljövårdsberedningen: Vår uppgift efter Rio. Svensk handlingsplan inför
ZOOO-talet. Jo l968:A StockholmRapport 1992 sid. 16-17

3 Robert Karl-Henrik: nödvändiga utmaningen.Den Ekerlids förlag Stockholm
sid.1994 36-38
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innebära den i dekandefinitionenvad när omsättsreflekterat över
härledas till deKriterierna kankommunala gämingama.dagliga

i sitt huvudverkför bl.a.HubendickBenresonemang
I förekommer påverksamhettill denochMänniskoekologi även som

Göteborg. På denChalmers iresursteorifysisktförinstitutionen
begrepps-stått förHolmbergJohndet främstinstitutionen är som

ordalydelse gällandefunktionellformuleratharutvecklingen. Han en
5hållbart samhälle:förtolkadebokstavligtdockvillkoren ett

minimerasmåsteändligaUttaget resurserav
skall upphörasvåmedbrytbaraUtsläppen ämnenav

bevaraskretslopp måsteförförutsättningarnafysiska naturensDe
intefårförnyelsebara större änUttaget vararesurserav

nybildningen

uppfyllamål miljöanpassat transportsystemskaVilka ett

dagensBakgrund till situation

Sverige i dagtrañkpolitiken i ärbeslutprincipiellaDet styrsom
medkäntfrån 1988. Detbesluttrafikpolitiska är mestriksdagens som

kostnader.sinatrañkslag ska bäravarjeprincipbeslutdetta är att egna
trañkpolitiskaårsredan från 1963egentligenprincip härrörDenna

regleringarkonkurrenshämmandedeavskaffaderiksdagendåbeslut,
ekonomisktbl. förinförts 1940transportmarknaden atta.som

jämvägstrafiken.skydda
i ochgenomslagstarkarefåavsågs 1988trafiksäkerhetoch ettMiljö

trañkförsörjningtillfredsställandeenmålfonnuleringenmed att
miljövänligochtillfredsställande, säkertill enändrades

samhällsekonomiskframhöllRegeringentrafikförsörjning. att
vägledningenendadenaldrig kanbemärkelsei strikteffektivitet vara
uppnåsträvandetfall måste störstaI mångatrañkpolitiken. attför

och ståhänseendeekonomiskteffektivitet i avvägas motmöjliga
alltid kanintekrav påandratillbaka för transportsystemet som

kanekonomiska Detvärderas iuteslutandeelleruttryckas termer.
totalförsvaretstrafiksäkerhet,miljö,godkravet påexempelvis gälla

Hubendick4 MalmöGidlunds 1987upplaganMärmiskoekologi. 2:aBengt:
‘S Gotland juli 1994på21-seminariumAgendaHolmberg vidref. JohnMuntl.
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behov transportkapacitet, regional balans och rättvis fördelningav av
resursersamhällets

efter det trafikpolitiskaStrax beslutet 1988 genomfördes allmäntett
val fått beteckningen miljöval. Debatten de sista veckorna föresom
valet präglades säldöden och miljöpartiet kom för första gången in iav
riksdagen. Miljöfrågomas i opinionsmätningama har sedan dessstatus

litegått och behållit tätposition bland de frågorupp ner, men en som
invånarna. stigandeDetta arbetslöshet och ekonomiskatrotsengagerar

problem. Efter Rio-konferensen har1992 Agenda 21-arbetet fått ett
genomslag i de flesta Sveriges kommuner. Näringslivet harstort av
intryck;tagit rad företag håller på med miljöcertifiering ochen

liknande verksamheter. undersökning frånEn Statistiska centralbyrån
visar 40 alla tillfrågade% vad Agenda för21 något.att 20 %vet ärav
kan beskriva Agenda 21-projekt. 3 % upplever sig självaett som

ZI-projekt.deltagande i något Agenda Bi Puranen, institutet för
framtidsstudier har, undersökt ungdomars attityder och aktiviteter. Fler
ungdomar de aktiva i Agenda 21-arbete vad de politiskaäratt änanger

medlemsantal.ungdomsförbund har sammanlagt i
den bakgrund delvisDetta kan förklara varförär miljökravensom

artikuleras tydligare i direktiven till jämförtKomKom med tidigare
trafikpolitiska uttryck.

Målen iKommunikationskommittêns direktiv

olika formuleringar i huvuddirektivTre KomKoms återspeglar ett
miljöperspektiv. Slutbetänkandet ska lägga de förslag behövs försom

miljöanpassa Förslaget ska underlätta föratt transportsystemet. en
långsiktigt hållbar utveckling. god livsmiljöEn målen för detär ett av
framtida vilket betyder förslagen ska innefattatransportsystemet, att
hälsoperspektiv. miljömålen ska deFörutom framtida transporterna
underlätta för näringslivet, öka trafiksäkerheten och leda till goden
regional balans. olika målen ska finnasDe förslagetmed i tillsom ny
kommunikationspolitik inte inbördes prioriterade i direktivet tillär

Alla mål tycks lika viktiga.KomKom.
Miljömålen kan emellertid enligt förmenandemitt inte behandlas

andra mål ska uppfylla.sätt Pâ punkttransportsystemetsamma som en

16Regeringen: Proposition trafik. 1987/88:50 bilaga Stockholm1om
7 Muntl. Naturvårdsverkets generaldirektör Rolf Annerberg 21/11 1996uppg.
8 Muntl. Bi vid AgendaPuranen 21-stämma i Stockholm 21/11 1996uppg. av
19Kommunikationskommittén: kurs iNy trafikpolitiken SOU 1996:26 sid. 229-

230
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frånmiljömålet väsentligt de andra målen.skiljer sig Naturlagama kan
med riksdagsbeslut. det uppstått viss koncentrationinte ändras Har en

luftföroreningar bensen, kväveoxider, koldioxid etc., kan inteav
med hjälp fattade beslut samla dem igenriksdagen på någotav

går i viss mån motverka försurning ienkelt sjöar med hjälpDetsätt. att
Försurad skogsmark svårarekalkning. något åt.är göraattav

Näringsinnehållet i form kalium, magnesium och kalcium i vissaav
år.2°halveratsSkånes och Blekinges jordar har på Riksdagen30 kanav

beslut återföra det runnit bort försurning.inte genom som p.g.a.
mångfaldigas, slutsatsenExemplen kan jag det entydigärmen som ser

i första hand.miljömålen måste komma-

människans tidshorisontOlja nybildas inte inom

infrastrukturenkommittédirektiven ska i långsiktigtEnligt ettses
undvikaborde det inte gå det faktum fossilaperspektiv. Då att att

princip ändliga. har behövts cirka miljon år förbränslen i Det 1är att
mängd olja konsumeras under år 1990-talet.bilda den 1 Ensom

anspråkkan knappast på långsiktig denplanering göra att vara om
vägtrafiken räknat i personkilometerifrån ökning på 30 %utgår aven

görzl,fp,KomKomledamötema från kd, ochvilket ävencm, s om en
biobränslen första kriterietinblandning förökad Detär vänta.attav

uppfyllas.måste mineraloljedirektivhållbar utveckling se ovan EUs
hinder för skattemässig stimulans etanol- ochjuridisktär ett aven

metanol-bränslen. motorbränslen förnybarFramtidens måste ha en
Äveninte alla problem. det fjärde kriterietbiobränslen löserkälla, men

definitionen den hållbara utvecklingen måsteise ovan av
sikt det fysiskt omöjligt med biobränslen ökarespekteras. På lång är att

trañkvolym Sverige har i dag. Sverige riktupprätthålla deneller ärens
tillväxten biomassa inte tillräckligt förden årligapå skog, storavmen

nuvarande bensin- och dieselanvändningenergimässigt motsvaraatt
räcka till virke, brännved.skogen ska ochTWh80 även papperom

transportsektorn miljöanpassninginte bara förDet är som en genom
Ävenmed biomassa diskuteras. kämkraftsavvecklingensubstitution

20 Germund al.: Soil accidiñcation and metal solubility forests of southTyler et.
advanced research institute workshop. Effects of airSweden. The NATO

especially accidic deposition forests, agriculture and wetlands.pollutants, on
12-17/5 1985Toronto

21Kommunikationskommitten: kurs itrafikpolitiken. sid.Ny 1996:26 71
22Kommunikationskommittén: kurs i trafikpolitiken beskattningNy av-

sid.vägtrafiken. SOU 1996:165 46
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energiändamål.förutsätter ökat skogsråvara förett uttag Enav
miljöanpassning jordbruket enligt kretsloppskriteriema medförav ovan
sannolikt ingen åker eller betesmark kan för energiskogs-att avvaras
odling eller liknande.

Slutsatsen blir den totala transportvolymen måste minska.att Det
också Naturvårdsverket den andra fem viktiga åtgärderanger som av

miljöanpassas.för skaatt transporterna

Målkonfliktanalys

hävdar det inteJag behöver råda någon motsättning lång siktatt
mellan miljömålen och målet underlätta för konkurrenskraftigtatt ett
näringsliv. Alla mänskliga samhällen förrmåste eller senare anpassa
sig till fysiska Människor kan varkengränser sätter.naturensom
producera fossila bränslen eller, tidigare påpekats, störreutannya som
besvär samla in de luftföroreningar släppt samhällenDeut.man som
snabbast sig till de villkor så småningom blir uppenbaraanpassar som
för alla, kan få konkurrensfördel dem skagentemoten som senare

miljöomställningen med kniven på Sverige har redanstarta strupen.
fördelar ha produktion biomassa invånare, långatt storav av per en
kuststräcka underlättar för sjöfart, välutbildad arbetskraft,som
högklassig forskning, framgångsrika företag och jämförelsevisen
miljömedveten befolkning. Rätt använda kan dessa fördelar utnyttjas
till teknikutveckling kan komma såväl Sverige den globalaen som som
miljöomställningen till godo. medAtt hjälp subventioneradeav

skydda överkonsumtionvägtransporter ärtransporter göraatten av
näringslivet bjömtjänst. lika okloktDet det medär atten som vore
hjälp subventioner försöka hindra Gutenbergs boktryckarkonst att taav
marknadsandelar från de manuella skrivama.

Hälsoanpassat transportsystem

Enligt SNV-rapport kommer hälften alla svenskar någon gången av
allergi.under sin livstid få eller sjukdomarDessa har ökatatt astma

23Friberg skallGöran: Hur användningen fossila bränslen minskas iav
transportsektorn tillRapport Kommunikationskommittén Stockholm sid.1996
19-21

24Naturvårdsverket: ochTransporterna miljön hållbar utveckling kräver etten-
nytänkande. 620-9551-X Solna 1994

25 LuftföroreningarLöfgren Katja: vad kostar de samhället En-
kunskapsöversikt. Naturvårdsverket Stockholm4592 sid.1996 21rapport
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råder enighetländer. ingen hurindustrialiserade Detkraftigt i om
framförs internationellt blandhypotesorsakssambanden Enut. somser

partiklarkoncentrationen små 2,5den högaaerosolforskare är att av
med s.k. naturliga allergen läiörkpollen,kombinationenimikrometer

6till allergisymtomen.upphov Detpälsdjur etc:epitel från somger
särskilt i västligabl.a. tätortsborhypotesför dennatalar är att

frekvens och allergiersystematiskt har högreindustriländer astmaav
de förstnämnda mindreinvånarelandsbygdensjämfört med ärtrots att

allergen. partiklarnaKälla till de smånaturligaför s.k.exponerade är
utvecklartredjedel alla svenskarfordonsavgaser. Enväsentligen av

bestrida det finns mängdkan idaglivstid.under sin Ingen att encancer
vägtrafiken denmiljörelaterade. Isjukdomar tätortema ärärsom

8luñföroreningar.källan tilldominerande
livsmiljö mål.en god DettadirektivKomKomsI nämns ettsom

utredningenåterkommer också ihälsoperspektiv på transporterna om
hälsoutveckling. Naturvårdsverket bedriverhållbarmiljö för enen

inom transportområdetoch andra aktörertrafikverkenmedtillsammans
tidigare nämndadetmiljöanpassaarbete med transporterna,attett

tabell 2.MaTs-arbetet

2° Lunds tekniskaför arbetsmiljötelcnikBohgard, institutionenMuntl. Matsuppg.
högskola oktober 199.6

27 4/96för år sedan. AlprosenAllergier Sverige 50Hellström Per: öst nr-
Folkhälsoinstitutet StockholmFolkhälsoinstitutets allergiprograln

28 Solna sid.samhälle. 4234 1993 91miljöanpassat RapportNaturvårdsverket: Ett
2’ tillhållbar hälsoutveckling. förslagförMiljöhälsoutredningen: Miljö en

1916:124handlingsprogram SOUnationellt
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hälsomálTabell Förslag till för transportsektorn, fonnulerade inom
MaTs-arbetet°°förramen

långsiktiga HälsotillståndMöjliga Möjliga lndikatorämnensom
mål påverkan påför påverkaskan sjukdomsindikatorer
hälsa

Risken för Lungcanceratt Registrering Iung- Bensen, PAH, BaPcan- av
till följd Leukemi cancerfall 1,3 Butadiencer av expo-

för luftförore-nering Epidemiologiska Eten, Propen
ningar skall inte studier Formaldehyd
överstiga 1-10 fall Dioxinreceptoraffinitet Nitro PAH

årmiljon inv. och Mätning addukter Dioxinerper av
Överkänslighetsreak Astma Besvärsrapportering Partiklar, PM10
tioner eller allergiska Besvär Iuftföro- Enkätundersökningar Sotav

fårbesvär för- påinte reningar inläggning sjukhus N02
till följd Förvärrad pollen/-vårras S02av

luftföroreningar pälsdjursallergi
frånLungfunktionen Symtom påhos luft- inläggning sjukhus S02

barn och astmatiker ökat and- Lungfunktions-vägar, N02
får påverkas ningsmotstånd,inte till mätningar Sot
följd exponering kronisk bronkit Partiklar, PM10av
för luftföroreningar 03
Ingen ökning Registrering Sotav av-
akuta dödsfall bland dödsfall Partiklar, PM10

med ned- N02personer
lungfunktionsatt

Förslag till formulering de principiella mål i prioritetsordning ettav
miljöanpassat och långsiktigt hållbart ska bidra tilltransportsystem
uppjjzllandet av:

bidra till skapandet långsiktigt hållbar utveckling, framföratt0 av en
allt avveckla användningen fossila bränslenattgenom av

inte i onödan mark i anspråk sig landsbygd eller iatt ta0 vare
tätort

minska antalet dödade och skadade i trafikenatt0

3° Banverket, Bilindustriföreningen, Boverket,
Kommunikationsforskningsberedningen, Luftfartsverket, Naturvårdsverket,
Naturvårdsverket, NUTEK, Sjöfartsverket, Statens institut för
Kommunikationsanalys, Svenska petroleuminstitutet och Vägverket: Mål för
miljöanpassade underlag för vidare arbete. SNV 4623transporter rapport-
Stockholm 1996
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miljörelaterade sjukdomarnaminska deatt
bärkraftigt näringslivunderlätta för ettatt

regional obalansmotverkaatt
motverka sociala orättvisoratt

såväl behovbeakta kvinnors mäns ett gottatt som av
kommunikationsutbud

fordonsfriatillgodose barns behov rörelseytoratt av
förden begränsning de rörelsehindrade derasminskaatt som

medför.handikapp

målenuppnåMedel för att

styrelseskick det den folkvalda församlingen,demokratisktI ärett
fastställer övergripande politiska mål medel forriksdagen, samtsom

effektivasannolikt medlet för uppnåmålen.uppnå Det attmestatt
rejäl höjning priset fossilaför trafiken påmiljömålen är en av

32 33bränslen. princip ekonomiska stynnedel det enda nationellaI är
i under utredningstiden.diskuterats KomKom Trotsverktyget som

undertecknad har det inte förslag till deinitiativ frånflera presenterats
kunde underlätta för uppfylla delagändringarkonkreta attsom

målen. kommuner det i första hand juridiskatransportpolitiska För är
och bygglag, står till buds idag.styrmedel, plan- somex.

tillämpas för med hjälpolika alternativ kanprincipielltTvå att av
Polluterstyrmedel miljöanpassaekonomiska transporterna. pays-

betalar-principen finns inskriven iförorenarenprinciple dvs.PPP,
Riodeklarationen.34 marknadsprisema justeras såEnligt den måste att

upphov till avspeglas iverksamhetnegativa miljöeffekterde geren
vägtrafiken ska kostnaderna for deAnvänds förPPPpriset. att reparera

vägtrafiken betalas vägtrafikantema.uppkommerskador avp.g.a.som
räkna frånanvända ekonomiska styrmedelheltEtt ärsätt attannat att

det pris ska påhållet. Då beräknarandra sättassomman
för miljöanpassadeför målen detvägtransportema att

ska uppfyllas.transportsystemet

31 Co-operation and Development: Urban travel andfor EconomicOrganisation
sid.development. Paris 1995 24-25sustainable

32 Trafiken och koldioxiden. Delbetänkande;och klimatkommittén:Trafik—
koldioxidutsläpp, Stockholmfor minska trafikens SOU 1994:91Principer att

sid. 164
33 Transek: forLind Strategi begränsaHesselbom Per-Ove VTI, Gunnar att

Stockholm 1992 sid.vägtrafikens koldioxidutsläpp, TPB-rapport 1992:29 40-42
34 miljö och utveckling årkonferens 1992Regeringens skrivelse: FN:s om -

1992/93:13 Stockholm sid. 25Skr.UNCED
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Alternativ Tillämpning förorenaren1. betalar-principenav

tillämpa måste de kostnadernaFör PPP för vägtrafikenatt externa vara
kostnader förkända. slitage, Vägunderhåll,Förutom olyckor och buller

miljökostnader delar de totala kostnaderna.är externaav
finnsMaTs-samarbetets 4623I sammanställning derapport en av

negativa effekter miljö och hälsaå orsakas luft- ochsom av
5 Trafikens andelvattenföroreningar. orsakerna angiven.ärav

delbetänkandetSammanställningen refereras i prissättningom av
3.36vägtrafik, bilaga i betänkandet finnsMen beräkningen vilkavar av

svenska vägtrafiken dettakostnader den på åsamkar samhället Detsätt
anmärkningsvärt dessa uppgifterhögst saknas då Komkomär att

uttalar sig intemalisering kostnader i delbetänkandetexternaom av om
prissättning vägtrafiken. inte möjligtDet hävdaär att attav
kostnaderna intemaliserade i priset uppgifter kostnademasär om om
storlek saknas.

beräkningar ligger till grund för betänkandet härstammarDe som
de samhällsekonomiskafrån s.k. ASEK-värden. kalkylvärdenaDet är

för den nationella trafikplaneringen.ligger till grund hellerIntesom
sammanställning trafikensdär finns samhällskostnader. ställetIaven

bygger värdena på tidigare beslut svavelskatt, kväveoxidavgifterpåom
förbränningsanläggningarför inom energisektorn och på skattstörre

berör kolväte. Betalningsviljestudier ingår också i underlaget, dvs.som
slumpmässigt utvalda får hur mycket de villigaäratt attpersoner ange

minskasbetala för luftföroreningama ska sistnämndaDenatt
metoden har den begränsningen människors betalningsviljaatt är
relaterad till inkomst. kan exempelvis knappastBarn hur mycketange
de beredda betala för inte utveckla Och hur frågarär attatt astma. man
kommande generationer vad de beredda betalaär att

Beträffande koldioxid redovisar delbetänkandet vägtrafik attom
stigande halt i atmosfären ökar risken mänskligt orsakadav en

35Banverket, Bilindustrifdreningen, Boverket,
Kommunikationsforskningsberedningen, Luftfartsverket, Naturvårdsverket,

Sjöfartsverket,Naturvårdsverket, Statens institut forNUTEK,
Kommunikationsanalys, Svenska petroleuminstitutet och Vägverket: Mål för
miljöanpassade underlag för vidare arbete: SNV 4623 1996transporter rapport-

sid.sid. 30-32 30-32
36Kommunikationskommittén: kurs i traflkpolitikenNy beskattning av—

vägtrafiken. SOU 1996:165 Stockholm sid. 175-177
37Leksell Löfgren Värdering lokala.luftföroreningseffekterIngemar, Lars: av -

hur värdera bilavgasemas hälsoeffekter i tätorter Göteborgs universitet,
institutionen för tillämpad miljövetenskap KFB-rappoxt Vägverket1995:5, nr.

Stockholm952016
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innebära klimatzonema förskjuts,växthuseffekt kan att attsom
förutsättningarna för jord- och skogsbruk förändrashavsytan stiger, att

vanligare.38klimatförhållanden blir allt dagI ärextremasamt att
liter bensin. majoritetenkoldioxidskatten 86 Hur i KomKomöre per

med årlig höjning med öre/litem kan hakan påstå 10att man en
för klimathot och andraintemaliserat kostnaderna effekterexterna

undervärderade högst anmärkningsvärt.tidigare varit Enärsom
39 4°aktuell litteratur talar för kostnader mycketpågenomgång av

alls möjligt beräkna skadeeffektema inivåer, dethögre är attom
klimatpanelen IPCCs scenarier.Internationella

mellan lufiféroreningar och samhällskostnadersambandExempel på

kunskapsöversikt vilken uppgifterna ihar gjortNaturvårdsverket en ur
hämtadef för skogsskador orsakadeTotalsummanavsnittdetta är av

till miljoner kr.i Sverige uppgick 1991 800 1996luftföroreningar
skördebortfall i det svenska jordbruket beroruppskattades det som

miljarder kr. räknar medluftföroreningar till 2 I USA attman
skörden med och där detluftföroreningar minskar 5-10 % antas

oxidanter till orsak tilloch andra 90 %marknära ozonet vara
för övergödningen, därBeträffande kostnaderskördeförlustema.

trafiken viktig orsak ingafrånkväveföroreningar är en anges
tillförlitliga uppgifter.

påskyndas framför alltpå materialKorrosion och vittring av
kvävedioxid, nedsmutsning.ochsvaveldioxid, också ozonmen av

stenmaterial och olikaför kalkhaltigaLivslängden förkortas
målatgalvanisering, putsningar och glas.ytbehandlingar såsom

med hjälp kostnader föruppskattades 1991Skadekostnaden attav
bl.a. konservering eller motverkapåverkanneutralisera attgenom

till följdunderhåll. Kostnaden för korrosionökateffekten avgenom
då totalt miljoner kr.svavelföroreningar blev 1 900ca

38 trafikpolitiken beskattningKommunikationskommittén: kurs iNy av-
sid.vägtrafiken. 1996:165 69-70SOU

39 Greenhouse Effect. Lic-avhandlingEconomic Theory and theChristian:Azar
resursteori, Chalmers tekniska högskola Göteborgför fysiskvid institutionen

1994
4° i klimatarbetet. frånKerstin: Kostnadsbedömningar RapportLövgren ett

Klimatdelegationen 2/95 Stockhohnforskarseminarium. Rapport
41 kostnader till följd trafikens miljöpåverkan.Ulrika: SamhälletsKarlsson av

Naturvårdsverket Stockholmkommunikationskommittén. 1996-12-tillRapport
12
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studienorsk visarEn den årliga samhällsekonomiskaatt
kostnaden till följd hälsoeffekter den lokala luftföroreningen iav p.g.a.
Oslo uppgick till miljarder2 svenska kronor Då ingick beräkningarca
för dödlighet, kroniskaökad lungsjukdomar, sjukskrivningar och andra
offentliga utgifter. halterHöga luftföroreningar tycks ökaav
känsligheten vanligt förekommande i luften. Astma,mot ämnen
allergier och andra överkänslighetsreaktioner har tidigare påpekatssom
Ökat så mycket svensk kommer lida dessaatt att symtomvarannan av
någon gång under sitt liv. Folkhälsoinstitutet beräknar de totala
kostnaderna för och allergi till miljoner4 500 kronor 1993 Detastma

svårt uppskatta hur andel dessa sjukdomar ska liggaär att stor av som
trafiken till last. lnfektionsbenägenheten ökar vid exponering av
kväveoxider och marknära Det påskyndar lungomasävenozon. senare
åldrande. Mig veterligen finns det ingen prislapp detta, ingenmen
kan förneka det samhällsekonomiskt minus.äratt ett stort

Personbilen bekvämt fortskaffningsmedel vilket starktär ett
bidragit till dess popularitet i samhälle med högt uppdrivet iett tempo
livsföringen. 1950-taletPå cyklade svenskarna fem gånger änmer

Transportarbete till fotsidag. också mycket vanligare. Bilensvar
bekvämlighet har emellertid bidragit till benskörhet, överviktäven att
och hjärt/kärlsjukdomar kan betecknas moderna folksjukdomar.som
Kostnaderna för de olyckor benskörheten medför har beräknats till 3

Återigenmiljarder kronor år i Sverige. det svårt fastställaär attper
bilismens andel orsakssammanhangen, det finns tillräckligt fogav men
för påstå det till för folkhälsan bilåkandets andelatt att vore gagn om

minskade till förmån för ökad cykel/ gångtrafik.persontransportemaav
tillförlitligbristI sammanställning de totalaannan av

kostnaderna hänvisas till uppgifter från grönbok fig.EUs 1.

42Rosendahl Helseeffekter luftforurensningK.E.: virkninger på ökonomiskav og
aktivitet. Statistisk sentralbyrå Oslo 1996

43 ÖdegaardSvarvar SamhällsekonomiskaPersson U., P., K.: kostnader avseende
förallergiska besvär bam/vuxna i Sverige 1983-1993. Institutet för hälso- och

sjukvårdsekonomi. Stockholm 1994
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VägEl
JärnvägI

Luftför.Olyckor Buller Trängsel

trafikeffekterKostnader för negativa i EU. Källa:Figur 1. EU:s
grönbok/Adtranz Sweden.

ska så miljömålen uppfyllsAlternativ 2: Priset sättas att

beräkna kostnadeni många fall svårt för trafikensDet är att
miljöeffekter. vissa fall det omöjligt eftersom den skadaI är som

Marknadsekonomi ochinte går marknadspriseruppstår att reparera.
harkan bra många ingenMensätt. naturenvara egen

luftbetalningsvilja. behöver frisk och bäst kanskeDe rent vattensom
efterfråga den. alternativ, eller komplement,inte har råd Ettatt snarare

PPP-prissättning kan därför utgå ifrån miljömålen skatill att attvara
koldioxidavgiftuppfyllas och sedan lägga på fossila bränslen ären som

för målen ska uppfyllas.tillräckligt stor att
Måluppfyllandet kan ske och lastbilstrafikenattgenom person-

koldioxidutsläppenminskar i volym, eftersom direktär
proportionerliga energiinnehållet i bränslet påverkas inte allsmot av

bilfabrikantema får tillräckligt tydligkatalysatorer. ochNär en
tillverka bränslesnålare fordon ochlångsiktig signal kommer de att att

bränslen. Alla bilfabrikanter hartill biobaserade längeövergå större
haft teknisk beredskap for detta. Bensinpriset har hittills varit fören
lågt för de tekniska landvinningama ska i bruk. Det ärtas poängatt en

for föroreningarnade samlade kostnaderna och andramed att externa
effekter beräknas där det möjligt, dimensioneringenär attmen av
skatten första hand den nivå behövs föri nåavgörs attav som
koldioxidmålet.

Utgående från Internationella klimatpanelen, krävsIPCC, sannolikt
reduktion koldioxidutsläppen i världen för mänskligtpå 60 % atten av

temperaturförändringar ska kunna förhindras. Vilka skatterorsakade på
bilisterfossila bränslen behövs for bilfabrikanter, och andra skaatt
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sig till det målet Enligt SIKA:s Statens institut föranpassa
kommunikationsanalys redovisning årlig real höjning påär 50 öreen

liter bensin motsvarande för dieselsamt det behövs krävs förper som
utsläppen från Sverige skulle halveras till år 2020. OECD haratt

beräknat årlig ökning bränslepriset med lämplig7 %att ären av om
undanr6ja.44klimathotet ska möjligt Realt innebär dettaatt attvara

bränslekostnaden blir kr/mil år10,17 2010 tabell 3.

specifik bensinförbrukningTabell 3. Bensinpris, och bränslekostnad 1993
majoritetens alternativ, alternativoch 2010 i med 50 öres real ökningen

påårligen Iiterpriset bensin respektive miljö 18-alternativet. Allt räknatav
penningvärde.årsi 1995

1993 Majoritetens Alternativ med 50 Miljö 18
årligalternativ höjningöres 2010

2010 2010
Bensinpris 7,62 8,92 14,12 15,80
Bensinförbrukning i 1,01 0,72 0,72 0,71
bilparken l/mil
Effektiv körkostnad 7,70 6,42 10,17 11,21
kr/mil

besökte General i EnglandNär KomKom Motors menade
från företaget också höjt bensinpris detrepresentantema att är

smidigaste få biltrafikantema tillverka bränslesnåla bilar.sättet att att
tekniska potentialen för sänkt bränsleåtgångDen mil vadär storper

personbilar möjligt idaggäller det lär tillverka personbilarattvara
l bensin/mil, den kommerdrar 0,33 inte i anspråkatt tassom men

förrän stadig höjning bränslepriset KomKomsär vänta.atten av
majoritet sin tillit till med regleringarEU ska tvingasätter att

producera bränslesnålare bilar.bilindustrin sådan tillit märkligEn äratt
tanke hur ofta nämndamed partier hänvisar till marknads-som

märkbarkrafterna i sin retorik. prishöjning sannoliktEn väsentligtär
effektivare eller mindre fruktlösa försök åstadkommaän attmer

internationellaverksamma överenskommelser regleringar. Allaom
strävanden till internationella överenskommelser minskar miljö-som

skabelastningen givetvis bejakas, jag dessa strävandenattmen anser
kraftfullaska kombineras med nationella åtgärder.

44Organisation for Economic Co-operation and Development: Urban travel and
sustainable development. Paris 1995

45 ÖversiktligSwahn Henrik: bedömning inriktningsaltemativ medettav
ytterligare höjt bensinpris. 1996-02-22 institut förPM Statens
kommunikationsanalys Stockholm
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Alternativ föredra2 är att

delbetänkandetI prissättning vägtrafik förekommer många olikaom av
former beskattning på vägtrafiken. förDet många olika former.ärav

skattesystemEtt ska lätt överblicka för nå den avseddaatt attvara
styreffekten. Alla former fast beskattning kan slopas och ersättasav av

rörlig skatt direkt proportionell hur mycket fossilbränsleär moten som
används. Det användningen fordonet, inte innehavetärsom av av

detsamma bör beskattas. Många familjer i Sverige uppleversom
bilägandet väsentlig del sin materiella levnadsstandard.som en av
Syftet med samla all beskattning i bränsleskatten minskaatt denär att
slentrianmässiga användningen bilen. förutsättningEn för attav
bränsleskatten ska avsedda förbättringar för miljön är attge
förmånsbilssystemet skyndsamt avvecklas.

Befolkningstätheten i städerna till skillnad från glesbygdengör ett
kollektivtrafikutbud möjligt. Bilistema har med andra 0rdgott

alternativ tillgå. Koncentrationen luftföroreningar från trafikenatt ärav
allvarligt hälsoproblem i städerna. Därför vänsterpartiet positivaett är

till någon avgiftssystem roadpricing införas iatt typ större tätorter.av
förslagSNFs till uttaxering vägtrafiken Stockholm, kan få fleraav

effekter.46positiva Behovet vägsträckningar försvinner, särskiltav nya
avgifterna belastar innehavama förmånsbilar.ävenom av

Fönnånsbilama stod enligt1988 Storstadskommittén för 30 % av
trafikarbetet i Stockholms innerstad med personbil inte användessom

trafik."till yrkesmässig betänkandetI kring kommunernaattresoneras
själva ska få besluta införande differentierad bilavgift. Det ärom av en

flera skäl rimligt intäkterna då tillfaller kommunen kan väljaattav som
medelst skatteväxling sänka skatt/avgift eller disponeraatt attannan

medlen för exempelvis kollektivtrafikdrift.
andra delbetänkandeKomKoms skulle enligt direktiv föreslå

principer för beskattning vägtrafiken. Vägtrafiken består bl.av a. av
lastbilar och bussar. De åren har det skett ordentliga satsningarsenaste
inom jämvägssektom; miljarder42 kronor investeras under den

10-2°1rsplanen.48gällande krav företagsekonomiskSJ på lönsamhet har:s
lett till behövliga effektiviseringar. Samtidigt har det medfört att

46Mattsson Lars-Göran: Bilavgifter för trafikstyming Utvärdering av
Naturskyddsföreningens förslag till innerstadszoner för Stockholm. Kungliga
Tekniska Högskolan, institutionen för infrastruktur och samhällsplanering
Stockholm 1995

47 refererat Staffan Widlert, SIKA, vid KomKomsammanträde i Stockholmav
januari 1997

48Kommunikationskommittén: kursNy i trafikpolitiken. SOU 1996:26 sid. 73
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biljettprisema i Allahögsta Europa. andra europeiskaSverige har de
fickfår statliga bidrag. 1995 British Rail motsvarandejämvägsföretag

franska statskassan anslogkronor och den motsvarande 20miljarder21
år. Ska de nedlagda och kommandemiljarder kronor samma

krävs subventioneni järnvägen bli lönsammainvesteringarna att av
Med förslag årlig höjningvägtrafiken upphör. på en av

kan den kräftgång idag känne-fossilbränslepriset med 50 öre som
frånsettgods- och 2000järnvägens Xtecknar persontransporter

fig. 2.brytas
delbetänkande framfördes iförsta reservationTill KomKoms en

årlig höjning koldioxid-vänsterpartiet förslag på 50-öresfrån ett en av
avgiften. känslighetsanalyser för två dehar gjortSIKA treav reser-

delbetänkandet, bestämt moderaternaslades tillvationer närmaresom
koldioxidmålet klarasVänsterpartiets reservationer. Förutomoch även

förslagVänsterpartietsmed Antalet trafik-övriga miljömålende
färre med Vänsterpartiets alternativförväntas bli 1998-2007dödade 50

förslag och antalet svårt skadade färremajoritetens 470jämfört med
tidsperiod.samma

gång-Fler ochbensinpris cykel-Högre /Ta Tresor
Minskad

Förtätning bebyggelseMinskat bilinnehav e ave bnanvändning

T
kollektiv- Billigare kollektivtrafikFlerochIeIler——turtäthetStörre T

resenärersänkta Itaxor T

fåså bilanvändningen minskar kan dettabensinpriset2. Höjs attFigur
idé professor iefter Bengt Holmberg 1996,följdeffekter. Frittpositiva av

tekniska högskola.trafikteknik vid Lunds

49 vid 20/ 1996Muntl. chef Stig KomKommöte 11SJs Larssonuppg. av
50 kurs i trafikpolitiken sid. 243-Kommunikationskommittén: SOU 1996:26Ny

250
5 inriktningenKommunikationsAnalys: Fördjupat underlag förInstitut förStatens

Stockholm sid.infrastrukturinvesteringama. 1996 109av
5’ ibid sid. 111
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statsfinansiellaDet utfallet årlig höjning koldioxidavgiftenav en av
positivt. SIKA har räknat medär det mellan 1998 ochatt 2007 ger

ackumulerad intäkt på 176,1 miljarderstaten kr, enbart frånen
personbilar. SIKA påpekar beräkningsresultaten måsteatt tolkas
försiktigt. rimligtEtt antagande utfallet blir mindreär eftersomatt de
sammanlagda körsträckoma minskar ett syftena med kraftigav en
bensinprishöjning.

Eventuella invändningar alternativ 2mot

En invändning brukar förslag höja bensinskattenmot attsom resas
det slår hårdast låginkomsttagama.är Gentemot dettaatt mot argument

kan invändningar. Det 28 % befolkningentre är iattresas ena av
hushållet.åldrarna 18-84 år inte har tillgång till körkort och bil i

Dessa har i genomsnitt betydligt lägre inkomster jämfört medpersoner
dem har bil. politikEn har för avsikt motverkaattsom som
klasskillnader bör därför omfördela från bilägama till den dryga
fjärdedel inte bil. För det andra subventioneraräger alla skatte-som
betalare vägtrafiken idag eftersom den inte täcker de kostnader den ger
upphov till. låginkomsttagarperspektivUr måste det finnas betydligt
angelägnare verksamheter subventionera. detFör tredjeatt kan
knappast klassorättvisor för inte itu medett deargument att tavara
miljö- och hälsoproblem trafiken orsakar.

Indignerade bilister från glesbygden brukade höra sig på 1970-av
och 1980-talen höjning bensinskatten diskuterades.när På 1990-av
talet har det petroleumindustriella komplexet varit de isynts mestsom
försvaret för dagens vägtrafik, särskilt den vulgärpropagandagenom

5 ÄvenSvenska Vägföreningen bedriver via sitt nyhetsbrev.t.ex. om
allt fler inser behovet ställa till hållbar utveckling kommerattav om en
säkert några glesbygdsbor höra sig med. Till dem kanatt sägasav nu

antalet körda kilometer bil dag samvarieraratt väsentligt medper mer
län.56inkomst med befolkningstätheten iän respektive Mälardalen har

53 ÖversiktligSwahn Henrik: bedömning inriktningsaltemativ medettav
ytterligare höjt bensinpris. PM 1996-02-22 Statens institut for
kommunikationsanalys Stockholm

54Krantz Lars-Gunnar: Män och kvinnors rörlighet i Sverige. Utveckling mellan
och1978 1995 ökar eller minskar skillnaderna Kulturgeograñska-

institutionen Göteborgs universitet 1997
55Svenska vägföreningen: Sverige i Rörelse nyhetsbrev från Svenskaett-

vägföreningen. Stockholm 1996
56Kommunikationskommittén: kurs i trafikpolitikenNy SOU 1996:26 Stockholm

sid. 29-31
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kortarebilresoralla% änlän. 80 ärnågotbilavdrag än annatstörre av
kilometer.mil. under 3Sverigeibilresoralla är%261 av

handhälsoskäl i förstabör ersättaskortadessaMerparten avresorav
höjningförekommer. Enlandet deigångcykel eller oavsett avvarav

fåsåledesoch kanproduktionenlokaladenbränslepriset engynnar
Sverigesarbetstillfällen iantalnäringsliv ocheffektstimulerande

regioner.befolkadeglest

styrmedelJuridiska

miljöanpassamöjligheterbegränsadeSverige har attiKommunerna
Parkeringsavgifterstyrmedel.ekonomiskahjälpmedtransporterna av

nuvarandeenligtlokal nivåmed påkanbilismenendadet uttaxerasär
internationellvidkommunersvenskaharlagstiftning. Däremot en

planlagstiftning. Iformstyrmedel istarkaförhållandevisjämförelse av
baradetvärldeni ärsannoliktoch restenävenEuropa av

förplanlagstiftning. Främst attambitiösareharNederländerna ensom
reduceraförNederländerna,i även attträngselproblemenminska men

etablerings-verksamhetersnytillkommandekoldioxidutsläppen, avgörs
till. SverigeIupphovförväntasdetrafikalstringdentillstånd geav

detaljplanebeslutviamöjligheterlångtgående attkommunernahar
tillkommunerandranågra stänger uteochVisbyvägtrafiken.reglera

nyligenåret. Eneller delarhelastadskämorsinafrånbiltrafiken av
tillfrågadedehälftendrygtvisarundersökninggenomförd att varav

medstäderdelar äncentralaibilismförbudatillpositiva meratt av
invånare angelägenhetkommunalParkeringsnormer är000100 en

Kommunernasbilismen.regleraföranvändaskanockså attsom
miljölagar.flertalförtillsynsmyndighetlokal ettmiljönämnder är

dedock inteanvänderkommunernadelenöverväldigandeDen av
trafiken.minskaförtillgängligafinnsstyrmedel attjuridiska som

världskrigetandraefterbebyggelsemönsterochplaneringharTvärtom
bilismen.61 officiellt motivtillgänglighetökadMedtill somanpassats

57 Naturvårdsverketmiljöval. rapporthushållensbil OmBiff ochLinell Anita:
sid. 20Stockholm 19964542

58 cykel. Thesis 84tillbilresorkortaöverföraPotentialAnnika:Nilsson att
Lund 1995trafikteknik LTHförInstitutionen

in59 transportationofMinistrymobility.andurbanizationViewA.:Leenstra on
16-1-1996policy Haagpublicgeneralofdivision transportHolland,

påverka60 förslagantaltillinställning attM.:Svenskamas ettBemulfBiel A.,
199631/12universitetGöteborgsbilanvändningen.

6 1996:39år. KTH-reportSverige underiInfrastruktur tusenWestlund Hans:
sid. 65Stockholm
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har nationen belagts med finmaskigt Samtidigt harett vägnät. målen
för våra flyttat i takt expanderat.ut vägnätet Detresor samma som
innebär vi tid dagägnar föratt 20 år sedan,samma per resor nu som

ständigtézandelen bilresor har ökat Längdentrots att människors
dagliga förflyttning har ökat kraftigt tabell Arbetsplatser,4. affärer,
fritidsanläggningar och vi vill nå ligger allt längre bort.annat
Dagligvaruhandel i bostadsområden har delvis slagits ut stor-av
marknader i utkanter. Den eventuellt ökadetätorternas tillgängligheten
gäller bara de hushåll har tillgång till bil. Hushåll ärm.a.o. som som
begränsade till cykel, gång och kollektivtrafik har fått minskaden
tillgänglighet till olika resmål. Kvinnor särskilt drabbade dennaär av
utveckling, dels för deras genomsnittliga bilinnehav lägreatt är än

och dels för de i regel har huvudansvarmännens för inköpatt ett samt
bam.transport av

Tabell Den befolkningens4. genomsnittliga reslängd dag medvuxna per
19s0-ta|.°°frånfordon Sverigei 1850-ta| till

1850-taI 40 1930-tal 3 000m m
1870-taI 200 1960-tal 20 000m m
1890-tal 350 1980-tal 40 000m m
911 0-tal 900 m

Vilka hinder finns i arbetet för det miljöanpassaatt
transportsystemet

Miljardsatsning på det årtiondettransporter senaste

nuvarande planeringsperioden,Den 1994-2003, förfogar transporterna
underhåll.64totalt miljarder för206 kronor investeringar, drift ochöver

På 1980- och 1990-talen har det i Sverige anlagts aldrigvägar som
förr. harJärnvägen också Samtidigt har övriga delarrustats upp. av
offentliga sektorn, framför allt landsting och kommuner, fått vidkännas
neddragningar tidigare motsvarighet. En del effektiviseringar harutan
varit motiverade, besparingarna har inte kunnat ske ocksåutan attmen

Åtskilligaverksamheterna har fått minska i kvantitet och kvalitet. av

62Kommunikationskommittén: kursNy i trafikpolitiken SOU 1996:26 Stockholm
sid 21

63Tengström Emin: Bilismen i kris bok,En människan, samhället och miljön.-
Raben and Sjögren Stockholm 1991 sid. 62

64Kommunikationskommittén: kursNy i trañkpolitiken SOU 1996:26 sid. 73

18-17-0343
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tidigare anställda landsting ellerarbetslösadem är var avsom nu
kommun.

har anslagsäskandena hafttill kommunikationermedelVad gäller
i landetmångagenomslag. Det närär protesteratruntstort om som

bara tillfälligt leder tillplanlägga någonförsöktVägverket vägar som
jämfört med deför bilistema.restidsvinst Kontrastenminuts är stor

fått erfara där behovenoch undervisningvård,villkor omsorg
offentlig ekonomi.till krympandesigkonsekvent fått enanpassa

sakligt underbyggdatrafikbeslutMånga inte

halvårsskiftet Tillkomstenvid 1995.statligt verkblevSIKA ett av
granskakritiskt kanfinns instansinneburit detharSIKA att somen

förbudgetramväl beslutpartsinlagor. Närtrafikverkens om en
samhällsekonomiska analyserfattats, kan SIKAskommunikationerna

vilkamiljökonsekvensbeskrivningar bidra till visamedkombinerat att
målen.förhållande till deiinvesteringar störst uppsattanyttasom ger

riksdagenfunnits tillgängligt förtidigarebeslutsunderlagdyliktHade
nuvarande infrastruktur-flera degrundergodadet påkan attantas av

förslag till investe-Avslagsyrkandena påaldrig blivitsatsningama av.
vunnit gehör. Stats-hade fönnodligenbroarochiringar vägarnya

fascinerandetrafikpolitikenfördadenutvärdering ärkontorets enav
investeringsbesluten harunderbyggdadåligtskildrar hurläsnirâgsom

varit.
infrastruktur-98-miljarderssatsningen påmotiven förEtt av

10-ârsperiodenjämfört medökning300 %1994-2003investeringar
underandel BNPtransportinvesteringamasdessförinnan att enavvar

framförs denutvärderingenSverige.sjunkit i Iperiod attlång
ochförklaras med bådekannaturligtproportionen väg-sjunkande att

f:irdigbyggda.66Sverigessedan länge i ärjämvägssystemen stort sett
jämförelse.internationellstandard vidmycket högharvägnät enen

lyckats drivamed sin starka ställningharVägverketFramför allt
inte någotsamhällsekonomiskadenprojekt därfleraigenom nyttan

Vedabrondebiteraskostnaderde överstaten.sätt motsvarat som
Ångermanälven exempel. kostade 2illustrativt Den överutgör ett

total trafiknytta på cirka 500erhållsdettakronor. Förmiljarder en

65 trafikpolitiken. Statskontoret 1996:2Effektivitetsmålet iSandström Lena:
Stockholm

6° ibid sid. 67
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miljoner.67 naturvärden har skadats oåterkalleligt.Höga Kustens Att
genomsnitt enligt RiksrevisionsverketVägverket dessutom i haft ett

i förhållandeöverskridande kostnader 86 % till de budgetmedelav
den förda trafikpolitiken ytterligare kananslagits gör attsom

ifrågasättas.

sysselsättning tänktaRegional balans och motiv

sysselsättningsstimulans och allmänt dynamiskaRegional balans,
framförts för ytterligare satsningareffekter har påtunga argumentsom

onekligen hedervärda motiv. Utvärderingen deninfrastruktur. Det är av
underlag för skulletrafikpolitiken dock inget dessa mål haförda attger

Tapperinriktning.följd de beslutade satsningamasuppfyllts till av
litteraturöversikt positiva samband mellaninternationellavisar i sin att

regionala effekter saknas i de utvecklade industri-väginvesteringar och
regionalpolitiska satsningar kan motriktadeBeträffandenationerna.

där transportförbättringar minskari fall deteffekter tänkas uppstå
förädling och försäljning transportkostnademaför regionalskydd som

Annorlunda uttryckt samhällelig subvention vägtrafikeninnebär. är av
för bröd bakat i Skåne ska kunna konkurrera medförutsättning atten

bröd i Norrland. Tvingas vägtrafiken bära sinalokala bagerietsdet
det till råvarorna förädlas källan.kostnader leder Ennärmareattegna

med andra ord. vägtrafiken interegionalpolitisk fördel vinns, Att
miljö- och hälsokostnader den upphov tillbelastas med debehöver ger
för del importproduktema skaförutsättning att storär även av varaen

de inhemskt produceradekonkurrenskraftiga gentemot varorna.
infrastruktursatsningar kapital-Beträffande sysselsättning är

få arbetstillfällen investerad miljard.och alltsåintensiva perger
underlättar för kämkraftens avveckling; energispar-Investeringar som

förnyelsebara energikällor, skulleoch installationåtgärder av ge
arbetstillfällen för investeringsvolym. denbetydligt fler Isamma
ekonomiska debatten infrastrukturinvesteringarnasinternationella är

starkt ifrågasätta. Misslyckandet fördynamiska effekter EU:s
motorvägsplaner talar språk. En fundamentalgrandiosa samma

67 iakttagelser förErfarenheter och beslutsprocessenAhlstrand Ingemar: av
infrastrukturinvesteringar. Bilaga i Statskontoret 1996:2 Stockholm sid.3 262

68 Infrastrukturinvesteringar kostnadsjämförelse mellanRiksrevisionsverket: en-
projekt inom Vägverket och Banverket.och utfall i RRV 1994:23plan 15 större

Stockholm sid. 26
69 Regional politik i vägplaneringen. IndustridepartementetsHans:Tapper

regionalpolitik 2/85 Stockholmrapportserie för
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omsvängning på gång tranportkommissionär Neilär Kinnockssa
ssel.70träffade honomKomKom i Bnärmaste närman 1’

Mytbildning har väginvesteringarnagynnat

Regional balans, stimulans näringslivet, ökad sysselsättning och
högre trafiksäkerhet de motiv förs fram förär argumentsom som
ytterligare investeringar i och broar. Alla dessavägar argument

i deåterkommer remissvar fåttKomKom på sitt första del-
betänkande." huvudförslaget halveras väginvesteringamaI jämfört

planeringsperioden fåttmed förra som exceptionellt anslagstora
historiskt sett. Samtidigt föreslås satsningama på Vägunderhåll öka
rejält. Bensinpriset föreslås öka med tioöring år. samladeDeten per
förslaget utlöst starka negativahar reaktioner hos landets
vägdirektörer, många kommunalråd och inte helt förvånande bland

från bil/petoleumintressena. Ett 40-tal remissinstanserrepresentanter
för väginvesteringar borde öka.tycker Regeringen har gåttatt ramen

och flyttat miljarder fråndessa krav till jämvägsåtgärder till5mötes
väginvesteringar. propositionen infrastrukturinriktning förI om

miljarderframtida 111 till för denvägartransporter reserveras
tioårsperioden.kommande

73ingen sakligt underbygd bevisföring finnsTrots föratt att
i leder tillytterligare investeringar något devägnätet att av ovan

nämnda målen uppfylls remissvaren skrivna i minstär ett sagt
pretentiöst tonläge. alla går Svenska vägföreningen.Längst Derasav

spridits i upplagornyhetsbrev har med groteska bilderstora av
smädas olika vis. kommunikationsministerstatsråd på Om Inezsom

Hon slår hårt Sverigel... hån kvinnorUusman Ett ochsägs att mot mot
barnfamiljer" västkusten.Stormvaming utfärdas på Exemplen kan

densammamångfaldigas, trenden argumentationen emotio-är ärmen -

7° Muntl. vid med iMr. Lowe KomKom Bryssel 18/1 1996möteuppg.
7 Cecilia: Remissammanställning KommunikationskommitténsFegler av

Kommunikationsdepartementetdelbetänkande SOU 1996:26 Stockholm 8/10
1996

72Regeringen: Proposition infrastrukturinriktning för framtida transporter.om
4/121996/97:53 Stockholm 1996 sid. 63

73Dreborg Karl-Henrik och Marie: SambandetJungmar mellan väginvesteringar
och samhällsutveckling kunskapsöversikt. Miljövårdsberedningen, rapporten-

Stockholm1994:6
74Svenska vägföreningen: Sverige i Rörelse nyhetsbrev från Svenskaett-

Stockholmvägföreningen. 1 1996nr.
75ibid 19967nr
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analyserande. de harnell Att ekonomiskaänsnarare som egna
hör sig inte särskilt märkligt, hur kommerintressen det sigärav men

socialdemokratiska kommunalråd JohanssonGöran i Göteborgatt som
vägintressenalierar sig med

och broar fungerar symboler för expansionJag vägartror att som av
därmed associeras med framstegindustrisamhället och och välstånd. I

dettaindustrisamhället korrekt reaktion.det tidiga Men iattvar en
argumentation för välstånd1990-talets Sverige få höra och lyckaatt

kännsasfalt och betong smula antikverat. starkaförmedlas Deenav
kring det petroleumindustriella komplexetekonomiska intressena

dagordningen för den offentliga samtalet.dock tills vidarebestämmer
kring vilket allt iFossilbränslebaserade utgörtransporter ett nav

samhället snurrar.

personliga planetpå detHinder för miljöanpassning

för ökade satsningar på vägtrafik främstargumentationenAtt är
den berör personligtkaraktär tyder på någotemotionell till sin att

medvetna i sin livssituationochMin teori devis. ärär är tryggaatt som
Människorkonturernabejakande till framtiden äräven vaga.ommera

med tillförsikt ochgriper sig framtidensjälvförtroendemed starkt an
istället fördensamma,påverka utformningenförsöker att anta attav

och inte går påverka.utvecklingen trillar från attovanner
ochpassivt sig för arbetslöshetde liteMotsatsen är oroarsom

försvarsmekanism blir krampaktigtvälfärdsförluster.materiella En att
modernafungerade i detdet gamlahålla kvar vid receptet som

mellan förhållnings-Därför likhetentidigare skeden.samhällets är
de traditionellasocialdemokratiska arbetarrörelsen ochfrån densätten

Sveriges expansionnäringsliv inte så underlig.svensktdelarna av
utdelning båda dessaefterkrigstiden åtunder parter.gav

sin klassiker bilismenhar iEmin Tengström presenterat enom
förklaring till denheltäckande och trovärdigganska stora gruppen

fordon. självaintekärlek sina Detbilisters är transportengentemot
sin ochdemonstreradet centrala. Bilen sättär statusär ett attsom

miljöanpassningekologisk omställning ochlivsstil. Alternativet av
saknar samlandenågot diffust ochsamhällssektorerolika är ännu

med motståndMiljöintressena förknippassymboler.positiva mot
uttryckteindustriteknologier. Pehr Gyllenhammaroch andrakärnkraft

trafikseminarium i Malmö hösten 1996sig träffande han pånär ett sa

76 bok, människan, samhället och miljön.Bilismen i krisEmin: EnTengström -
Stockholm 1991and SjögrenRaben
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det visst gick skapa bilfria innerstäder, samtidigtatt undradeatt men
samhället berett betala för vad bilen medför i formattom vara av

sfár.reglerad skydd överfall och personligtemperatur, mot en
klassperspektivEtt blir tydligt hur väsentlignär denman ser

illusoriska frihet bilen förmedlar för kompenseraär den bristattsom
på individuell frihet karakteriserar yrkesrollen hos merpartensom av
LO:s medlemmar. förflyttaAtt sig vill, villnär och ivartman man
princip hur fort vill, kan upplevas väldigt viktigt inteman vara om man
har så mycket till i övrigt. Först med demokratisktsäga ochatt ettom
utvecklande arbetsliv kan behovet kompensation fritidenpå minska.av
Bilinnehavet kan också markera mellansättett att gränsenvara
utslagen och inte utslagen exempelvis bland dem blivit arbetslösa.som

Kvinnligt transportbeteende

lätt urskilja kvinnoperspektivDet på bilismen.är En väljeratt ett man
bilen medan kvinna väljer bilän tredje gångmer varannan resa, en var
hon ska Kvinnors bilresor genomsnittligt kortareär än männensresa.
bilresor. står sammanlagt förMännen 75 % all bilkörning iav
Sverige. typiske hävdarDen sin rätt till den bekvämlighetmannen
bilen kan han ofta kör direkt från bostaden till jobbetäven ochge, om
direkt hem efter arbetsdagens slut. Kvinnors präglasresmönster mer av
många korta med barn ska lämnas och hämtas, inköpsamtresor som

hem. dessaTrots skillnader i disponerarvägen iresvanor mannen
bil.79regel bilen familjen har tillgång till Fönnånsbilama körsnär en

uteslutande Att kör bil kvinnor beror delvisnästan män. män änav mer
har makt i samhället och i de privata relationerna.männenatt mer

kvinnornasMen andel den totala volymen bilresor bara 25 %att ärav
beror också miljömedvetenhetpå påverkar valetatt transporterav mer
för kvinnor förän män.

Flera undersökningar visar kvinnor oftare bereddaatt än män är att
avkall sin bekvämlighet för minska luftföroreningama. Iattge egen
attitydundersökning utförd i Göteborg svarade 52 % allaen av

tillfrågade kvinnor de kunde minska bilresandet till jobbet.att

77Sydsvenska Dagbladet oktober 1996
7 Kommunikationskommittén: kurs i traflkpolitikenNy sou 1996:26 Stockholm

sid 208
79 hämtadeFakta från seminarium jämställdhet i trafikpolitikenett KomKomon

anordnade i Stockholm 31/10 1996
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detta.80tillfrågade kunde tänka sigde%Endast 30 männenav
trafikpolitiska åtgärder har undersökts itill olika Norge.Inställningen

till cykel-kvinnor positiva gång- ochframkomdennaAv att var mer
byggandedet gällerkollektivtrafik jämfört med Närmännen. av nya

kvinnor. Även den attitydundersökningpositiva änär mänvägar mer
uppdrag Kommunikations-universitet påGöteborgsutförts avavsom

kvinnor positivaoch visarforskningsberedningen KomKom äratt mer
männen.biltrafiken jämfört medrestriktionertill mot

oftasttrafikproblem löses medtolkningmöjligen djärvEn är att
långsökthypotes kanske inte så medstrategier. Dennamanliga är

finns i de församlingaröverrepresentationdentanke på mänav som
Ledningarnabeslut inom transportområdet.strategiskafattahar attsom

bestod tillkollektivtrafikföretag 1996 90 %ochtrafikhuvudmänför av
kvinna.direktörema baraverkställandeBland demän. var en

med tunnlar försedda medtrafikproblem ska lösasStorstädemas
vägtrafikvolymen.för minskningi ställetfläktar och avgastom en av

trafikolyckor, istället för sänkaminskaförFörbifarter anläggs attatt
vid sin bostad försvenskarmiljoner1,5 utsättshastigheterna. När

hygieniskanivåerde WHOöverstigerbuller angett somsom
treglasfönsterbullervallar ochåtgärdas meddettagränsvärden ska
hävdas iblandtrafikvolymema, Detkraftigt minskaföristället etc.att

dra allakvinnor. villrationella Jag män överogärnaänmän äratt mer
oftare kanerfarenhet kvinnorpersonligaminkam, är att semenen

medför och tänkaproblem dagensdeklarsynt på transporter ut
onda försöker lindratill detåtgärdarlösningar änrotensnararesom

systemperspektiv,och anläggerkvinnor abstraherardelEnsymtomen.
kanskeförmår detta,utsträckningmindrei göramedan attmän

till sitt fordon.känslomässig knytning Hargrund ettmannenav en
åka tillsammansförsvåra för honomkanrevirbehov attstörre somav

Är markera revirdet också behovetbussimed okända attenpersoner
kvinnor kanutsträckningvarför iförklarakan änmän störresom

naturområdeni oexploaterade Iintrångväg göracceptera att en ny
upprätthålla primitivtför människormöjligtdet intelängden ettattär

jordens ska räckabilkörandei formtransportbeteende resurserav om
alla.till

80 do and opinionsAutomobility Göteborg. HowPolk Merritt: men womens
decemberuniversitet 1996humanbiologi GöteborgsInstitutionen fördiffer

81 TÖIreisemåte. 1997Miljöbevissthet valgRandi:Hjorthol og av
82 påverkatill antal förslagSvenskarnas inställningBemulfBiel M1:A:, attett

bilanvändningien. universitet 1996Göteborgs
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Kommentarer till betänkandetexten i övrigt

Sammanfattning

I beskrivs strävandena uppnå miljöanpassningtexten att av
Hur ska dessa stävanden bli trovärdigatransporterna. det samtidigtnär

konstateras SIKAs analys visar drivmedelsutgifternaatt med dessaatt
förutsättningar sjunker för alla inkomstklasser mellan år 1998 och år
20l0. Mest sjunker kostnaderna för de högre inkomstklasserna. För
de med lägst inkomst minskar drivmedelsutgifiema med 4%. medDe
höga inkomster får minskning med 10%.en

internationellaDet perspektivet

Här påstås Det svenska medlemsskapet i har inteEU inneburitatt
några omställningsproblem inom de sektorer berörstora som
transporter. påstående kontrasterarDetta bjärt vad imot sägssom
kapitlet den långväga godstrañken. För vägtrafiken problemenärom

Å sidan innebär den fria rörligheten förstörre. tjänster enligt EG-ena
fördraget transportföretag kan bedriva transportverksamhetatt i

ÅSverige med personal och fordon registrerade i andra länder. andra
sidan finns för vägtrafiken regelsystem inom EU siktpå syftarett som
till skattenivåema för godstransporter successivt skaatt väg närma
sig varandra i de olika länderna. Detta gäller för såväl bränslen som
fordon och brukaravgifter. Betänkandet också fullt medär
hänvisningar till hur mineraloljedirektivEU:s förhindrar stimulanssom
till introduktion flytande biobränslenav m.m.

rafikpolitiskaT mål

Vänsterpartiet ansluter sig till de trafikpolitiska mål föreslårKomKom
med undantag: Med hänvisning till försiktighetsprincipenett och det
faktum olja inte förnybart föreslås ambitiösareatt är plan föratt en
uppfyllande koldioxidmålet. Vi inte det klok strategitror att ärav en

först ingenting, sedan ingentinggöra och slutligenatt tvingasgöra
tillgripa mycket drastiska åtgärder. Det risk sådanär stor att en
brådstörtande utfasning de fossila bränslena inte möjligär attav
genomföra under demokratiska former och med solidarisken
fördelning de konsekvenser miljöomställningen får. blirDetav
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anpassningsproblem försannolikt också svåra svensk industri som
konkurrenskraft.hotar dess

Vägtrafiken

Vägverket har haft avgörande betydelse för de kraftiga satsningar påen
detoch broar skett årtiondet. inflytandeDerasvägar senastesomnya

beslutsfattandet såväl i länen på nationellt plan har varit vidasom
vad acceptabelt inom demokratisk beslutsstruktur.ärstörre än ensom

Statskontoretsrimlig slutsats utvärdering. Ska ingaDetta är aven nya
statligtanläggas behövs inget verk för det finns kvar.vägar som

kan inte med trovärdighet hjälpa kommunerna i AgendaVägverket 21-
deras roll de årtiondena har varit underlättaarbetet fornär senaste att

personbilstrafikens expansion. Andra instanser,last- och pågärna
nivå, kan for Vägunderhåll, samordningregional överta ansvaret av

kollektivtrafik Samhällsplanering på statlig, regional och lokalm.m.
behöver få tydliga incitament och for kunnanivå bidra tillattresurser

miljöanpassat sådan planering kan inte skötasEntransportsystem.ett
haft vägtrafik sitt överordnade uppgift.dem som mer somav

Järnvägstrafiken

jämvägstrafiken Flera ekonomer har emellertidVad gäller noteras att
effektivitetsskäl for sammanhållen organisation.också fört fram en

inte önskemålen likabehandling mellanekonomerDessa attanser om
och järnvägar relevant ekonomiskt påKravetärvägar ett argument.

samhällsekonomiskt effektivitet överordnat och bör valetär ävenstyra
organisation och finansiering. de medel riksdagen anvisatFör attav

för jämsvägsinvesteringar ska avsedd utdelning det bedrivasmåstege
bedömt förutsättningarnajärnvägstrafik på rälsen. Vi har för det äratt

och Banverket slås ihop till verk, medSJstörre ett separataom men
enheter för infrastruktur respektive trafikering. effektiviseringDen SJ

i huvudsakgenomgått har dock varit positiv. Ska de långsiktiga
satsningar behövs för miljöanpassa kommaatt transporternasom

förhållandetillstånd behövs långsiktigt i till uppgiften.ett ansvar
Ytterligare avregleringar och anbudsupphandling försvårar för den
överordnade uppgiften.
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.Sjö/farten

kapitlet står mål svensk exportindustriI harom nackdel sittatt en av
geografiska läge. Vi delar inte denna bedömning. Tvärtom vi attanser
det kommer fördel i framtiden med Sveriges långa kustatt storvara en

Sjöfartenoch många hamnar. har goda förutsättningar för öka sinatt
transportandel kraven miljöanpassningpå och leveranser i tid ejnär

trängselhindrade på det europeiska vägnätet ökar i omfattning.av
tämligen inslag i svenskKatamaranema sjöfart viär ett nytt ärsom

skeptiska till. höga hastigheterna demDe väldigt energikrävandegör
Övrigaoch dess sjöegenskaper imponerar inte. negativa miljöeffkter

finns beskrivna i betänkandet.

Flyget

kraftiga ökning ungefärFlygfraktens tredubbling till 2010 ären
mycket oroande och åtgärder vidtagasmåste så detta scenario inteatt
blir verklighet. finns ingen anledningDet subventionera flygplatseratt
där järnvägen kombinerad med kollektivtrafik alternativ.är ettannan

dock inte fallet i landets nordliga delar,Så där det kanär vara
motiverat med visst stöd för upprätthållande flygtrañkdenav som
finns idag.

God miljö

har varit framgångsrikt underMaTs-arbetet Naturvårdsverkets ledning.
fortsättningen.kan sköta det här bra i detSNV Att justäven är

Naturvårdsverket huvudansvarig markerar den överordnadeärsom
inriktningen på miljöanpassning.

trafikSäker

finns ingen anledning till 2004 med generellDet väntaatt en
hastighetsbegränsning till km/h30 så många dödas och lemlästasnär

vägtrafiken.varje år på grund generell sänkningEn tydligav ger en
signal till biltillverkarna de ändringar behövs förgöraatt attsom

fungera bra låga hastigheterbilarna ska vid och till exempel släppainte
koldioxid nödvändigt.änut mer



och särskildaReservationer yttranden1997:35 555SOU

utveckling och demonstrationForskning,

osäkerhet beträffande hur biobränsle förråderDet uttagstortstor av
det medförtransportändamål kan negativagöras utan attsom

få fram kunskap kring dettakonsekvenser. områdeekologiska Att mera
forskning behövs för klarläggahögprioriterat. Meramåste även attvara

upprätthåller dagens trafiksystem ochmaktstrukturerde som
behöverförändringar. Likaså individemasmotarbetarkonsekvent

trafikbeteendeomedvetna motiv for sittochmedvetna att genom
luftföroreningama bli ordentligt analyserat.till Detfortsätta bidra är en

attitydpåverkande åtgärder ska ha avsedd effekt.förförutsättning att

förslagochSlutsatser

sannolikt 1900-taletsframtidssamhälle kommermiljömedvetetI ett
livsfientlig och oförsvarbar kortframståavgasbilism att ensom

snabbt det avgasfriateknikutvecklingen.i Hur transport-parentes
miljön.83hur högt vi prioriterarberoralternativet kommer

det i särklass hotetFossilbränslebaserade störstaär mottransporter
nedbringas.måste drastiskt FörTransportvolymemaframtiden. att

med:åtgärder lämpligaföljandemed dettalyckas är att starta

koldioxid tillslutmålet vad gäller 80svenskaSkärp det att vara en
för möjliggöraförhållande till utsläppen 1990reduktion i%ig att

världen. Medlevnadsstandarden i tredjeutveckling aven
till det faktum fossilaförsiktighetsprincipen ochtillhänvisning att

etappmålet till 2020.nyproduceras bör 50 %bränslen inte vara
flyg- ochfossilbränslen inkluderarkoldioxidskatten allaHöj

koldioxidmåletår tills uppnått.fartygsbränslen med 50 äröre per
och bussar så dehöjas för lastbilarbör i övrigtBränsleskatten att

inkluderas iredovisas i betänkandeteffekternegativa externa som
fordonsbeskatt-bränslebeskattning höjningdylikpriset. En gör av

ningen onödig.
kan fådifferentierade bilavgifter kommunerfrån deIntäkterna som

den kommun beslutarbetänkandet ska tillfallaenligtinföra attsom
införa dem.

83 Älskade hatade bil.tusentals Artikel iGöran AvgasemasPetersson ämnen.:
Forskingsrådsnämndenoch miljön. Källa 53debatt bilenForskamas nr.om

Stockholm 1990
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Inför moratorium för all nyinvestering i broar och andraett vägar,
projekt syftar till underlätta för ytterligare last- ochattsom person-
bilstrafik.
Naturvårdsverket i uppdrag fortsatt sköta koordineringenattges av

med miljöanpassaarbetet det s.k. MaTs-arbetet.att transporterna,
km/h till obligatorisk hastighetsgränsGör 30 i tätbebyggt områdeen

och där det förekommer gång- och cykeltrafikvägargator
istället för till 2004 Kommunikations-väntaattsnarast, som

departementet föreslagit Ds 1997: 13.
Avskaffa det orättfärdiga förmånsbilssystemet.

löneförrnånFri parkering ska i självdeklaration ochsom uppges
beskattas.

lO.Arbetsgivare ska ha subventionera kollektivtrafikkort förrätt att
anställdasina detta blir skattepliktigt.utan att

11.Förbjud nyetablering köpcentra.externaav
12.Plan- och bygglagen ändras deså regionala kan fåatt nya organen

möjlighet förhindra bebyggelseplaneringen försvårar föratt att
kollektivtrafikutbudet.

miljöanpassningl3.Planer för såvältransporterav av varor som av
personal ska villkor för tillståndsgivning enligt miljö-ettvara
skyddslagen.

hälsokonsekvensbeskrivningar14.Inför obligatoriskt besluts-ettsom
underlag vid strategiska beslut infrastrukturinvestering ochom
markplanering.

förVägverket och dess uppgifter förutoml5.Lägg överner
anläggning till regionala eller lokalavägar organ/myndigheter.av

ytterligare avregleringar järnvägstrafiken.16.Inga av
sammanslagning och Banverket,SJ med bibehållen17.En av men

redovisning trafikering respektive infrastruktur, börseparat av
övervägas.

18.Tillsätt skyndsamt utredning katamaranernas totalaen om
miljökonsekvenser och sjöegenskaper. eventuellt förbudEtt mot
katamarantrafik övervägs.

bidraget för kommunala flygplatser till19.Avgränsa gälla dematt som
idag trafikeras i Norrland.

20.Avskaffa den skattesubventionering taxfree-försäljningen på flyget
innebär, eller i andra hand låt få möjlighetSJ bedrivaatt samma
verksamhet.

21.Avveckla flygplats skyndsamt.Bromma
22.Anslå medel till forskning beträffande ekologiska konsekvenser av

biobränsleuttag för hur potential inhemska bio-utrönaatt stor
bränslen kan nyttiggöras till fordonsbränsle i perspektivsom ett av
hållbar utveckling.
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23.Anslå medel till forskning makt och tilltransporter, samtom
forskning transportbetende.om

24.Stimulera bildandet kontaktnät för politiskt förtroendevaldaav
fattar beslutkvinnor inom inom trafikområdet.organ som

innebärFöreslagna åtgärderna omfattande kursomläggningDe en
inom transportpolitiken. detta behövs har förhoppningsvisAtt klarlagts

ekonomiskai denna reservation. styrmedlet har bedömtsDet detvara
verksamma i marknadsorienterat samhälle. Koncentration tillmest ett

drivmedletsjälva användningen ökar möjligheten åtgärda deattav
effekterna vägtrafiken;allvarligaste de miljöfarliga ochav

hälsovådliga luftföroreningama.
Infrastrukturinvesteringar långsiktiga till sin karaktär. Med demär

direkttalar anslagsgivaren riksdagen eller indirekt vilket samhälleom
framtiden. Eftersomvill ha i bromssträckan för dagensman

vägtrafikvolym lång, det pedagogiskt väsentligtär är att snarast ange
kursomläggning.signalen för Med andra ord ska inga ytterligareen

trafiksystem.medel anslås till ohållbart Fler kvinnor behövs i deett
har fatta beslut med bäring inom trafiksektorn eftersomattorgan som

det sannolikt skulle leda till andra prioriteringar.
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ÅKESÄRSKILT AVYTTRANDE EXPERT
SJOFARTSVERKETANDERSSON,

Kommunikationskommittén har slutfört omfattandeett
i många avseenden betydandeutredningsuppdrag på ärsätt värtett som

har tagits för i enlighetuppskattning. Väsentliga medsteg att
miljöanpassning helasöka åstadkommadirektiven en av

trañkpolitiskaSjöfarten, i tidigare översynertransportsystemet. som
betänkanden varit anmärkningsvärttvå tidigarei kommitténsoch

slutbetänkandet fått uppmärksamhet ochhar iosynlig, störreen ennu
för den svenska utrikeshandeln och dettill betydelsenmed hänsyn

behandling. enligt min meningfolkhushållet rimligare Men,svenska
avgörande punkter inte de slutsatser sittkommittén på någradrar av

motiverade.utredningsarbete äreget som
genomgående vältaligt förochKommittén argumenterar en

i de transportprisertrafikens kostnaderintemalisering externa somav
transportköparen för samhälls-ellerskall möta resenären att ett

transportval skall bli möjligt. Kommittén visarriktigtekonomiskt
modellberäkningar och redovisa demedlåtockså utan attvara-

internationellt avgiftsuttagförutsättningarna förpraktiska attett en-
Ändåeftersträvas. väljerde effekterpolitik skullesådan somge

hänvisning till dens.k. bästa lösning medifrån dennakommittén gåatt
konkurrensproblem jämförtlastbilstrafikenssvenska antagnatunga

lastbilstrafik.EU-ländersmed andra
lastbilar och lastbilsföretag anförsutflaggningRisken för ettsomav

till och sjöfarten,förorda kompensation järnvägeni ställetskäl för att
leder till trafikpolitikenprincipiellt fel ochmig blirför attsomsom

sjöfarten, sedan årtionden levt iskattebelastning.sin Förökar som
utflaggning realitet, dettakonkurrens medinternationell ärsom en

Skillnaden mellan det iargumentation.övertygandeingen som
önskvärd full intemaliseringredovisning framstårkommitténs som en

effekterna och det blirberäknadehänsyn till demed externa som
sitt tydliga språk. leder rimligen inteförslag talar Dettakommitténs

inom överskådlig tid.till miljöanpassat transportsystemett
vägledande för trafikpolitikensprinciper börGenerella vara

godstrafiken järnväg från banavgifterbefria påkostnadsansvar. Att
riktats gällande trafikpolitiskaenbart den kritikförstärker motsom

kostnadsansvar lägger inte bra grund förselektivabeslut. Detta en en
Sjöfarten får iutveckling miljövänligamarknadsmässig transporter.av

märkliga fördelen räkna sig tillgodo,den någotsammanhanget attav
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inte belastas med fiktiv koldioxidavgift. praktiskaDe och legalaatt en
förFörutsättningarna införa koldioxidavgift internationellatt en

sjöfart till och från Sverige överhuvud inte klarlagda.är taget
deJag överväganden ochatt ett separeratmenar om person-

godstrafikansvar regeringen med anledning den Sjöfarts-som av
politiska utredningens betänkande uppdrog till kommittén att
genomföra skulle kunna ha tillfört diskussionen värdefullt underlag.ett

idetta finns det ingentingOm i betänkandet. sjöfartenFörnärmaste är
konkurrensen med järnvägen de och långa godstransportematungaom

de viktigaste trañkpolitiska frågorna. Med kommitténs förslagen av
förskjuts konkurrenssnedvridningen ytterligare till sjöfartens nackdel
samtidigt trañkproblem finns för landtransportsystemen istorasom

Enligt min mening borde inriktningen tydligareEuropa. ökaattvara
inslaget brukarfinansiering inom transportsektorn för iatt mot-av

kunna minska skatteñnansieringen.svarande mån Detta politikär en
detockså vinner ökat stöd i europeiska samarbetet detäven ärsom om

långt kvar till målet.
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SARSKILT YTTRANDE AV EXPERTERNA BO
CARLSUND, INDUSTRIFORBUNDET, KURT
PALMGREN, BILINDUSTRIFORENINGEN OCH
TOMMY NORDIN, SVENSKA PETROLEUM
INSTITUTET

Inledningsvis vill åter påtala den omöjliga situation experternasom
försatts i till följd den tidspress uppläggningen utredningensav som av
arbete skapat. Utredningsmaterial har regelmässigt erhållits endast
någon eller några dagar innan, ofta dag, det skall behandlassamma

gäller iDet högsta grad också föreliggandeexpertmöten. slut-
betänkande.

Vision framtidaett transportsystemav

beskrivna visionernaDe trañk- och skisserastransportsystemetom
det finns antydan hur finansieringen åtgärderna skallutan att en om av

ske eller vilka de samhällsekonomiska konsekvenserna blir om
visionerna uppfylles.

Dagens transportsystem

Vi saknar avsnitt behandlar och analyserar hur förändringarnaett som
dagens sker och vilken betydelse tidigaretransportsystemav

trafikpolitiska beslut har haft för utvecklingen. Vi hävdar att
marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen främst har varit

Åstyrande och inte politiska beslut. andra sidan kan konstateras att
politiska beslut har lett till det byggs järnvägar aldrigatt t.ex.nu som
förr i modern tid. Kommittén uttalar också harSJ utvecklats tillatt ett
effektivt trafikföretag. subventionerUtan hade dock huvuddelen SJsav
trafik varit omöjlig upprätthålla.att

i betänkandet föreliggaDet vad kanövertrosynes en som
åstadkommas trafikpolitiska beslut och i vilken grad enskildagenom
människors handlande kan Det konstateras exempelvisstyras. att
kvinnor mindre och kortare Vidare flyger oftareän män. mänattreser

kvinnor höginkomsttagare låginkomsttagare.än samt att änreser mer
ojämlikheterDessa kan inte lösas isolerat med trafikpolitiska åtgärder

beroende andra beslut. detFör väl inteär tänkt resandetutan är attav
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mellan fattiga och rika,och kvinnor, mellanmellanskall kvoteras män
och privatresenärer etcaffärsresenärer

målTrafikpolitikens

trafikpolitiska målen.väsentligt på dealltdelar iVi synen
till fyra de fem delmålenmärklig så vidadockRedovisningen attär av

delmålet god miljösidor, medan 12avhandlas på 1-2 upptarom ca
konkurrenskraftigt näringsliv, säker trafik,beträffandeDelmålensidor.

regional utveckling allaoch positivtillgängligt ärtransportsystem
trafik fåttDelmålet säker harformulerade.generelltmycket enom

beroende den s.k. nollvisionen.framtoning, påutopisknärmast
innehåller rad kvantitativa uppgifterdäremotMiljöavsnittet en om

för närvarande diskussionnedfall det pågårochutsläppt.ex. ensom
bl.a. det gäller luftkvaliteten i våraNaturvårdsverket,med närom

miljömålfastställande framtidaavgörande för ärDettätorter. av
bakgrund korrekta beslutsunderlag.fattasgivetvis besluten motatt av

revideras den demiljöstatistiken måste såofficiellaDen att motsvarar
förbättringar äger rum.som

principerTrafikpolitiska

beräkning ochmålformuleringar,förKommittén resonemang om
intemalisering sådana, olikakostnader,prissättning externa avav

regionalpolitiskaavgifter, fördelnings- ochrörligafasta ochstyrmedel,
saknarkvantifieringar huråtgärder Violikakonsekvenser avm.m.av
konkurrenskraftigt näringslivsysselsättning ochökadvälfärd,ökad

medel rörlighetenstrafikpolitikenmedskall kunna nås samtsom
för märmiskor.och betydelseeventuella värde

prägel politisk opportunism.har också IbetänkandetDelar en avav
sålunda bilen dominerarkonstaterasvägtrafikenavsnittet attom

något förväntasom intekraftigt ochpersonresandet görman
fram till Lastbilenår år 2010.bli ungefär 1,3 %ökningen per

beräknas också medgodstransportema ochinrikesdominerar de växa
vi"om inget görs.fram till år 2010 Dettaår1,3 % menar gerperca

Politiken skall inte inriktas pågrundläggande felsyn.föruttryck atten
måttliga ökningar bilresandet ochsig mycketi och förhindra av--

nödvändig följd depågodstransportema ärväg, en omsom
skalloch trafikpolitiska målen uppnås. Detsamhälls-övergripande är

och intetrafiken skall bekämpaseffekternanegativade av som
i sig.ellerresandet transporterna

19-17-0343
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Kommitténs ledstjäma för utformningen de trafikpolitiskaav
principema begränsa trafiken påatt Negativavägarna.synes vara
miljöeffekter framhävs, medan näringslivets behov ochtransporterav
människors behov och önskemål ökad rörlighet Vinämns.av om
tycker allsidig analys hade varit på sin plats.att Detta ären mer storen
brist i situation där ökad sysselsättning i det privata näringslivet,en en

förutsättning för bibehållen välfärd,är prioriteras så högtsom en av
praktiskt allataget parter.

Vägtrafik

Vi vår tidigare redovisade uppfattning det saknasattupprepar
rationella skäl för ensidig svensk höjning koldioxidskatten påen av

Åtminstone det gällervägtransporter. godstrañkennär åtgärden iär
verkningslös. etappmålDet för koldioxidutsläppenstort sett från

vägtrafiken år 2020 kommittén uppställt och utgår ifrån i sinasom
förslag måste dessutom betecknas eller mindre godtyckligtsom mer
valt. Kommittén har således inte visat på detta preciserat målatt sättett
för delsektor i Sverige lämpligt medel och deär föreslagnaetten
skattehöjningama kostnadseffektiv åtgärd för komma tillatt rättaen
med det globala problem koldioxidutsläppen utgör.som

Vi också de beräknade kostnaderna föratt externaanser
lastbilstrafiken, ytterligare räknats i slutbetänkandet jämförtsom upp
med föregående delbetänkande, överskattade. Av de ickeär
internaliserade kostnaderna för de fordonentyngsta utgör t.ex.
delposten deformation vägkroppen 90 %. Denna enligt vårärpostav
uppfattning överskattad för de fordon trafikerar degrovt storasom

och for de långvägavägarna transporterna.som svarar

Järnväg

Liksom for övriga transportmedel skall järnvägens effekterexterna
internaliseras. Det dock mycket svårt tolkaär kommitténsatt
slutsatser kostnader för slitage och drift, utsläpp, olyckor, bullerom
och vibrationer och intrång. Dessa enbart med klumpsummoranges
eller också underlag saknas och det behövs fortsattatt attanges
utvecklingsarbete innan dessa kostnader kan beräknas, allt i bjärt
kontrast till den detaljerade redovisningen lastbilstrafikensav
beräknade kostnader.

godstrafikensFör del konstaterar kommittén bl.a. de snabbtatt
ökande varuvärdena inom svensk industri och den moderna logistiken
har försämrat järnvägens konkurrenssituation, underattmen
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andel dentid kommer ändå svenskaöverskådlig storen av
insatsvaror lämpade föroch dessindustriproduktionen att vara

effektivt drivet vagnslastsystem bedömsMedjämvägstransporter. ett
konkurrera dessaframgångsrikt kunnajärnvägen transporter.om

uppfattning planeradedock enligt vårförutsättningEn är att
bärighet och lastprofil genomförskapacitet,bannätetsförbättringar av

för utvecklingen den internationellahinderexisterandeoch att av
undanröjs.godstrafiken

järnvägen mycketgäller långvägadetNär ärpersontransporter
medellångamänniskor på distanser 300 tilllämplig vid transporter av -

för Sveriges deltätbefolkade områden. Problemetmellankm600 är-
egentliga sådana områden, storstadsregionerna.harlandet bara treatt

Långväga busstrafik

konsekvenserna denuppdragpå regeringensharSIKA utrett av
linjetrafik med buss genomfördesreglerna förliberalisering somav

följd regelförändringen har kollektiv-visar tillAnalysen1993. att av
vilket har pensionärer, studerande ochförbättrats,trafikutbudet gynnat

påverkatsinkomst. har SJ resultatmed låg Däremotandra :spersoner
kollektivtrañkförsörjningen i landet skullebedömernegativt. SIKA att

utfallet bli positivt vidsamhällsekonomiskaoch detförbättras en
Även Konkurrensverket har denbusstrafiken.avreglering utrettav

avreglering.busstrafiken och föreslagitlångväga en
förutsättning busstrafikensunderKommittén att att externaanser

busstrafiken siktfullt bör den långväga påintemaliseraseffekter ut
dock järnvägen tillgodogöra sig vinsternahelt. måsteavregleras Först

spårutbyggnader pågår.omfattandede somav
föreekonomi skall hänsynenSJVi inte att omsorgen om :sanser

till trañkantema.

transportsnålare samhälleStrategier för ett

analys visar hur samhälleavsnitt medsaknar i dettaVi ettsomen
Eftermänniskor och påverkas.minskande etttransporter av varor

ökad transportefterfrågan och undermed ständigtårhundrade större
välstånd sig sådan analys synnerligenseklet ökandedelen ter enav

särskilt vid tidpunkt det svenska samhälletmotiverad. Detta när ären
påfrestningar exempelvis avvecklingför andrautsatt stora som av

kärnkraften.
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Den regionala och lokala trafiken

Vi kommittén i detta avsnitt varit alltför negativ dåattanser
kollektivtrafiken i vårt land förhållandevis väl utvecklad. Viär anser

bl.a. borde lyft fram sådana omständigheteratt attman som
kollektivtrafikandelen i den centrala Stockholmsregionen mycketär

högtrafiktidhög % i och internationellt hög70 dygnetöver runt.-
Enligt kommittén skapar kollektivtrafiken uppenbarligen

biltrafiken tillgänglighet för medborgare till arbete, skola, service och
andra aktiviteter förutsättningar för rikt och meningsfullt liv.är ettsom

genomgående i hela betänkandet trafikEn med tåg ochär, attsyn
samhällsägd kollektivtrafik nyttig. trafikAnnan personbilär är- -
skadlig.

Vi delar inte denna uppfattning.

för miljöEn strategi goden

förslag innebär det i principKommitténs i transportsektornäratt som
detkoldioxidmålet skall uppnås, i denna sektor i särklasstrots äratt

få ned koldioxidutsläppen.dyrast att
bl.a.Vi har tidigare erinrat Riodeklarationen stadgaratt attom

få koldioxidutsläppen skallåtgärder för kostnadseffektiva,att ner vara
säkerställer globala fördelar till lägsta möjliga kostnad. Videså att

uppgifter i betänkandet kostnadseffektiviteten för desaknar om
nationella strategin förföreslagna åtgärdena i den få koldioxid-att ner

uppgift kostnaden kilo koldioxid skallutsläppen, samt perom som
Koldioxidfrågan genuint global endast kan lösasärersättas. som om

i världen samarbetar. Ensidiga åtgärder heltsamtliga länder är
för folkhushållet mycket kostsamma.verkningslösa och

Sammanfattning

bakgrund härSammanfattningsvis vi, påpekade bristermotanser av
utredningsarbetet, dethela uppläggningen tveksamtoch ärattav om

kan läggas till grund för trafikpolitiskt beslut.betänkandet ett nytt
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SÄRSKILT AV GUNNARYTTRANDE EXPERT

SVENSKAHERMANSSON,
LOKALTRAFIKFORENINGEN

september 1996 i särskild skrivelse till regeringenKommittén har i en
välslutbetänkandet lyft fram betydelsen utveckladoch i av en

kollektivtrafiken delBetänkandet fastslårkollektivtrafik. äratt en av
och redovisar mängdgrundläggande samhällsservicen åtgärderden en

kollektivtrafikens konkurrenskraft. På den regionalastärkakansom
trafik-och landsting,kommunernivån måste som genomnu

regional och lokal kollektivtrafik, fastställaförhuvudmännen svarar
utvecklas. utvecklatkollektivtrafiken ska Ettför hurmålegna

Vägverket, Banverket ochtrafikhuvudmän,mellansamarbete
utvecklings-tillvara kollektivtrafikensförkrävskommuner att ta

möjligheter.
fokuserar tillgänglighet förför tillgänglighetBetänkandets mål

betänkandet harkollektivtrafiken. framgåri Somfunktionshindrade av
för alla till olikaroll tillgänglighetviktigkollektivtrafiken att geen

ålder, kön och social situation.samhällsfunktioner oavsett
rikstrafikombud ochförslagBetänkandets tar ettstaten utser ettatt

tillfredsställande interregionallandet fåralla delar iför att enansvar
uppdrag utifrånlinje med kommitténsligger helt itrafikförsörjning att

nationell kommunikationsplan.förslag tillhelhetssyn lägga enen
försprincipiell diskussionkräver dockbasnätFastställande attett enav

trafikförsörjning för landets olikatillfredsställandevad är enom som
har inte kunnat föras inomangelägendiskussiondelar. Denna är men

kommitténsfördjupad analysarbete.kommitténs Enför avramen
ochregional medverkan. Utöver SIKA:soch krävererfordrasförslag

från bl.a. ochkrävs insatser NUTEKkompetensBanverkets
mellan regional och interregionalGlesbygdsverket. Ansvarsgränsen

därvid klarläggs.trafik måste
nationella basnätet huvudsakligendetBetänkandet förutsätter att

det riktigtjämvägslinjer. Jagbeståkommer är attattatt anserav
och flygtrafikinnehålla buss-, båt-ska kunnabasnätet samt attäven

upphandlas ii basnätet ska kunnainterregionala trafikenden
problemetrikstrafikombud. Betänkandet belyserkonkurrens ettgenom

ochinterregional regional trafiktågmaterielen förförnyelsemed av
kommande planeringsomgång. Eftersomtillhänskjuter fråganoch

väsentligt samhälls-materiel ofta kanrullandeinvestering i störrege
jag det synnerligeninfrastrukturinvestering i järnvägensännytta anser
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förnyelseangeläget frågan vagnmaterielenatt snarastom av
aktualiseras.
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YTTRANDESÄRSKILT AV EXPERT STAF FAN
KARLSSON, LUFTFARTSVERKET

Bakgrund

Kommunikationskommittén har utformat trañkpolitiska mål.nya
Huvudmålet följhar ande innebörd:

erbjuda medborgarna och näringslivet i alla delar landetatt av en
god, miljövänlig och säker transportförsöijning samhälls-ärsom
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar.

Kommittén har viktiga utgångspunkter i arbete b1.a:sittsom

alla kostnader för alla trafikslag skall intemaliserasatt externa0
samhällsekonomisk effektivitet förutsätter trafikanten elleratt0

kan infrastrukturen tillutnyttja prisoperatören ett motsvararsom
samhällsekonomiska marginalkostnaden.den

på KommunikationskommitténsSynpunkter arbete

kommitténs arbete vill framföra följande.Med hänsyn till jag

finnssamtliga kostnader för effekter intemaliseradeNär ärexterna
samhällsekonomisk effektivitetssynpunktlängre några motivinte ur

behandling trañkslagen.för olika av
har betänkande bl.a. föreslagitKommittén i sitt att:

betalaluftfart och sjöfart skall fortsättningsvis nyttjamainom även-
infrastrukturen

det effektivitetsskäloch jämvägsområdenainom ärväg- av-
full kostnadstäckning.olämpligt ställa generella krav påatt

första hand finansieras allmännaInfrastrukturen måste i genom
skatter.

bl.a. föreslagitVidare har kommittén att:

samtliga kommunala flygplatser 27 ststatligt bidrag tillett nytt
säsongtrafik betydande fraktflyg skall utgålinjefart eller ellermed
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med 75% driftunderskottet vid dessa flygplatser f.n. 150av ca
mkr. Bidraget bör i första hand finansieras inom Luftfartsverkets
budget. andra handI kan andra finansieringsformer övervägas.

till delarvissa det kapillära jämvägsbannätet och till anslutande0 av
växlar bör statsbidrag kunna på motsvarande sker försättges som
enskilda vägar.

Ovanstående exempel visar kommittén beskrivna ochatt antagnaav
harprinciper givits helt motstående innebörd beroende på vilket

trafikslag behandlats. olyckligtDetta dels med hänsyn tillärsom
principernas trovärdighet också med hänsyn till tänkbaramen
konsekvenser för den framtida trañkförsörjningen.

Slutsats

Intemalisering alla kostnader på likvärdigt inomexterna sättav
samtliga trafikslag principiellt invändningsfri.är

Efter intemalisering bör däremot de olika trafikslagen ges samma
principiella och praktiska förutsättningar för uppnå samhälls-att en

effektivekonomiskt trafikförsörjning.
Särskilt vid långväga vänder de olikasigpersontransporter

trañkslagen utsträckning till marknad.i Enligt RVUstor samma
efterfrågas här alla trafikslagen betydandei omfattning.

Kommitténs principiellt olika behandling trafikslagen enligt 2av p.
motverkar emellertid möjligheten effektivt tillvarata de olikaattovan

fárdmedlens fördelar ochkomparativa därmed uppnå effektiven
transportförsörjning. borde viktig förutsättning bl.a. medDetta vara en
hänsyn till landets relativa glesbefolkning och långa resavstånd inte-
minst till och från Norrland och Skåne.

Så långt möjligt måste den trañkpolitiskt principiellasom
behandlingen trafikslagen ske på likvärdigt för uppnåett sätt att ettav

effektivtmångsidigt och samhällsekonomiskt trafikutbud alla delari av
landet.
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SÄRSKILT YTTRANDE AV EXPERT JAN

representant förKALLSSON, THUN ABERIK

RedareföreningSveriges

rederinäring inställd på medverka till nåSvensk deär att att
i Viövergripande mål redovisas också värde påsätterrapporten.som

beaktatssjöfarten och dess roll i kommitténs arbete. Det äratt
trafikslagen, inklusivede olika sjöfarten,värdefullt sättatt nu som

för sig och sedan sammanfattandeskett analyseras göratt manvar en
gäller respektive godstrafik.värdering detnär passagerar-

fastläggs grundläggande princip trafik-utredningenI attsom
samhällsekonomiskaskall ske till lägsta kostnad ochförsörjningen att

effektivitet hela samhället.skall bidra till i Infra-trafiksystemet
skall således prissättas med utgångspunkt från samhälls-strukturen

marginalkostnader och inte nödvändigtvis täcka kostnadenekonomiska
infrastrukturen.för

undantar sjöfarten. skäl anförsgrundprincip SomFrån denna man
relativt och de endast iinfrastrukturkostnadema småär attatt

effektiviteten i hurbegränsad utsträckning påverkar transportsystemen
utnyttjas.

felaktigt. kostnad för infrastrukturanförda skäl helt DenOvan är
marginalkostnaden kan i genomsnittsjöfarten betalar utöversom

avgifter ungefärgods i form statliga ochberäknas till kr5 ton avper
hamnrelaterade avgifter. Hamnrelaterade avgifter ikr i10 tas uttonper

lossningshamn. Redan här skapas obalans ilastnings-såväl ensom
konlêurrensförutsättningama.

för inte för sjöfart stöd förföreslås järnvägdettaUtöver ettmen
lederetill ytterligarekombi på 20 kromlastning till Dettaton.ca per

sjöfarten.försämring för
försämringar sjöfartens konkurrenskraft redovisas idessaTrots av

godstrafiken ökning sjöfartensden långvägakapitlet en avom
ha ytterligare.marknadsandel. Påståendet märkligt och borde belagtsär

i Skåne har ökat kraftigt underLastbilstrafiken via hamnar årsenare
jämfört med hamnar andra kustavsnittskånehamnama påoch givit en

sjöfarten heller fortsättningenexpansion. Förslaget inte ikraftig att
marginalkostnadsprincipen denna trendskall betala enligt gör att

fortsätta.kommer att
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utredningens förslagsnedvridande effekterna kommerDe av
kustsjöfarten och hamnarna utefter den tilltänktadrabbahårdast att

Botniabanan.
samhällsekonomiskt istället tillämpades förOm synsätt ävenett

sjöfartens andel ökade och detta skulleskulle detta leda tillsjöfarten att
måluppfyllelse.till bättresin ledai tur

Ökad mindre trafikskador i Sverigeframkomlighet och vägar0
dessa avlastas.kontinentenoch attgenom

ändliga och mindre koldioxid-förbrukningMindre resurserav0
sjöfarten det energieffektivatackutsläpp äratt mestvare

transportmedlet.
hamnar utanför SkåneutvecklingGod regional ävenattgenom0

expanderar.
näringslivet fler transportaltemativ och därmedskulleSjöfarten ge0

kostnad.konkurrens och lägreökad

konsekvenserna behandla sjöfarten påstatsfinansiellaDe attav
skulle bli positiva. orsak delandtransporter En är attsätt somsamma

jämförtökande sjöfart marginellaerfordras förinvesteringar ärensom
behövs för ökade landtransporter. Eninvesteringardemed stora som

bl.a. Tysklandminskar också beroendetsjöfartökad användning avav
utrikeshandel.svenskgenomgångsland försom

förtjänstfullt påköparnaframhåller påUtredningen sätt attett
information miljöegenskaper detransportmarknaden behöver närom

i dennaprodukter. Utredningen bordeolika tjänster ochmellanväljer
konkreta förslag.framdel lagt

sänktaomrâde finns potential tillsjöfartensexempelvisPå storen
snabbtförutsättning försvavel och NOX. Entill luftutsläpp av

miljödifferentierade avgifter sjöfartensgenomförande är utöver att
miljöegenskapema hos tillgängligainformationfårkunder om

har för Sjöfartsverket redovisatRedareföreningSverigesalternativ.
de kanskall hållas informerade och hurköparnaförslag hurom

miljövänligt delar utredningensanvända Jagstimuleras till tonnage.att
alltförSjöfartsverkets avgiftsforslag långsamtuppfattning ettatt ger

förslag bör därför omarbetas iSjöfartsverketsgenomförande.
överenskommelsen.imellansamarbete parterna

för såväluppfattning har färjomas betydelseminEnligt stora
lasttrafik inte i tillräcklig omfattning beaktats. En avpassagerar- som

föranstaltad utredning har påvisat vilka konsekvenserSjöfartsverket
varit skäl förtax-free kan få. Redan detta hadeavskaffande nogav

svenskanalysera färjetrañkens roll idjupareutredningen att en
kommunikationsplan.
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SÄRSKILT YTTRANDE AV EXPERT KAJ SA
LARSSON, 2000q

självändamålTransporter inteär ett

trafikAll gång- och cykeltrafik innebär belastningar miljön.utom
Syftet med trafikpolitiken bör därför samverkan medattvara genom
andra sektorer efter målen välfärd, sysselsättning,sträva att om
konkurrenskraft och positiv regional utveckling uppnås med så lite
trafikarbete möjligt.som

kommittén haftOm utgångspunkt trafikarbetet inte ska ökaattsom
skulle det ha varit betydligt lättare deuppnå långsiktiga målenatt om

god livsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet. trañkpolitikDenen som
föreslås i detta betänkande innebär däremot sig denatt tarman an
omöjliga uppgiften miljöanpassa med växandeatt ett transportsystem
trafikvolymer.

Vad ska tillgängligtgöras

Tillgänglighet handlar förstai hand medborgarna ska ha tillgångattom
till olika funktioner arbete, service, rekreation. dessaOmsom
funktioner finns i närområdet deras tillgänglighet god och behovetär

litet.transporterav
Målet tillgänglighet har i betänkandet fått innebörden ettom

tillgängligt Självklart vitransportsystem. att transportsystemetanser
ska tillgängligt och handikappanpassas. vigöras Men attanser
tillgängligheten i första hand ska gälla målet med och inte självaresan

bästa tillgänglighetenDen till olika samhälls-transportsystemet.
funktioner får medborgarna dessa funktioner kan nås långautanom

gäller i synnerhet för handikappade,Det barn och detransporter. som
saknar tillgång till bil.

ytterligare utbyggnadEn kan i vissa falltransportsystemetav
minska tillgängligheten till olika fimktioner. Dels skapar ochvägarnya
järnvägar barriäreffekter försvårar den lokala rörligheten. Dels kansom

transportmöjligheter leda till omlokaliseringar bostäder, service,nya av
arbetsplatser. funktionerdessa hamnarNär längre ifrån varandra
minskar deras tillgänglighet och transportbehovet ökar.
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tagitutredningen harpositivttrafikgruppq2000:s att uppser
skulle hatransportsnålt samhälle kan skapas,hurfrågan ett menom

betänkandet ochgrad hadeifrågadennaönskat större genomsyratatt
kapitel.hänvisats tillendastinte ett

ytterligarekoldioxidskattenHöj

förstrategidelbetänkande redovisadesförstakommitténsI en
strategidelarna i dennaviktigastekoldioxidutsläpp. Deminskade tre

bränsleförbrukning ochbilarnasregleringkoldioxidskatt,höjd avvar
för hurslutbetänkandet redogörsibiobränslen. Härintroduktion enav

styrmedlende övriga tvåtill,biobränsleintroduktion kan gå nämnsmen
knappt.

politikerna kanviktigtdettrafikgrupp är attq2000:s attanser
tillskulle signalerakoldioxidstrategi. Dettrovärdigredovisa en

delarna itvåmed denna fråga. Menallvarmarknaden att avman menar
beslut inomberoende EU:utsträckningistrategikommitténs är stor av
introduktionbränsleförbrukningbilarnasReglering samt avav

trovärdighet.koldioxidstrateginsminskarbiobränslen. Detta

föreslår:trafikgruppq2000: s

eftersom detår,med 10höjs ärkoldioxidskatten än öreatt permer0
självriksdagenstyrmedelkraftfulltochkostnadseffektivtett som

år,höjningbörminiminivå 25kontroll öresEnhar över. pervara
slutbetänkande.föreslog i sittklimatkommitténochTrañk-vilket

utvecklingenbörVarje årin.läggskontrollstationer avatt0
innebär detökarutsläppenkontrolleras. Om attkoldioxidutsläppen

ytterligarehöjaskoldioxidskattenDå måsteförstyrmedlen är svaga.
införas.styrmedelandraeller

järnvägenStöd

investeringar.ochnysatsningargjortårpåhar storaJämvägen senare
kostnaderbärsamtidigt SJ idaginnebärpositivt, storaattDet är men

läggatvingasmedför kansårbarheten. Dettaökarsiktpå att mansom
personal.ochservicedra ned påtåglinjermycketonödigtned samt

påkravenkortsiktigadetrafikgruppq2000:s attanser
längre siktbeslut påresultera ikanvinst för SJföretagsekonomisk som

delängesamhällsekonomi. Såförsämrad externatillleder en
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helt intemaliserade förkostnaderna inte andra transportslag börär
inte ställas jämvägstrañken.dessa krav
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SÄRSKILT ÅSAYTTRANDE AV EXPERTEN
LINDELL BYSTROM, BILSPEDITION TRANSPORT

BTLLOGISTICS AB

Arbetssättet inom utredningen har varit orimligt tidspressat. Detta
påtalades utgivandetredan vid det första delbetänkandet frånav

harutredningen. Tyvärr situationen inte förbättrats. Texterna har
kommit tillhandaofta endast någon dag i förväg innanexperterna

sammanträdena. därförExperterna har inte haft någon rimlig
möjlighet granska dem, genomföra analyser eller utformaatt

förslag.alternativa gäller sluttextemaDetta till betänkande-även
Så kom till kap. Samlade konsekvenser,23text. t.ex. texten som

aldrig tidigare funnits tillgänglig, tillhanda den 6experterna mars
med begäran de skulle sig till den1997 7 harDettaatt yttra mars.

till utredningens förslag i vissa fall blivitlett mycket dåligtatt
underbyggda.

gäller de övergripandeEU målen friInom ett attsom av en
transportmarknad skall inrättas. Grundläggande förgemensam

skalldennas funktion konkurrens kunna lika villkorpåär utövasatt
eller verksamhetsplats. finns fortfarandehemort Det brister ioavsett

detta regelverk. Därför bedrivs sedan länge arbete för delsett att
reglerna för transportnäringen och dels harmoniseraliberalisera att

grundläggande förutsättningarna förde utövaatt transport-
de viktigaste uppgifternaverksamhet. skatter ochEn är attav

avgifter för denna trafik, dvs. bränsle- och fordonsskatter samt
vägavgifter, skall harmoniseras. Så har också skett betydandei
utsträckning. finns därför fastställda miniminivåerDet för både

fordonsskatterdiesel- och överenskommelsesamt en om
vägavgifter eurovignette. Vi därförmåste motreservera oss

förslag Sverige skallutredningens avvika från vadatt som
överenskommits detta område inompå Unionen. detFörutom

felaktiga i sådant förfarande,principiellt skulle det ocksåett
svenska transportföretag skulleinnebära drabbasatt av

inte drabbar dekostnadshöjningar utländska fordonen. Dettasom
bli särskilt påtagligt från denkommer juli 1998 då all1att

inrikestrañk medlemsländerna kommeri bli fri utförasatt att av
fordon från vilket medlemslandföretag och helst frittannat som

cabotage. Resultatet Sverige skulle ha högre skatte- ochattav
fall bli deavgiftsnivåer kan i så svenska transportföretagenatt
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sin verksamhet inom landet och överlåta denminska tillmåste
företag, alternativt flagga fordonen till andra länderutländska att ut

därifrån bedriva inrikestrafik i Sverige. Eftersommed bas detför att
endast kommer gälla för de allracabotaget intefria att tyngsta

fordon med lägre vikter kanför användas ifordonen ävenutan som
hellerdistributionstrafik, kan vi inte tillstyrka utredningenst.ex.

för svenskregistrerade fordon.skattesatser sådanaförslag högreom

emellertid Sverige lägger fram förslag ihindrarIngenting att
gällande skatte- och avgiftssystem,till förändringarBryssel utanav nu

framföra synpunkter dettaSverige bör på område.sådet är attsnarare
kostnader vållas trafikenuppfattningen deVi delar att externa som av

utsträckning skall bäras dem vållar dessamöjligai största av som
intemaliseringstöder därmed principerkostnader, och externasom av

the Price Otvivelaktigt har denPolluters PPP.kostnader och Pays
kostnader.andel dessa Hurlastbilstrafiken externastortunga aven

framgår väl dendock svårt beräkna. Dettadessa ärär attstora av
betydandeinom där bl.a. pekatf.n. förs EUdiskussion mansom

detta slag. Viihop med beräkningarhörosäkerheter av ansersom
för enhetligt beräkna dessaverkaSverige bördärför sättett attatt

kostnader.
utformning och nivåerifrågagällerDetta även avom

kankoldioxidbeskattningen. Sverigemiljörelaterade skatter som
och iförändrade koldioxidavgiter inom EUinitiativ tillvälmycket ta

dock trubbigafordonsavgifter eller skatteri övrigt.världen Fasta är
och avgifter användasstället bör skattermiljöpolitiken. Iförinstrument

användningssätt, körtider,till fordonensdirekt relateradeärsom mer
användarna incitamentenergiprestanda o.d. ochmiljö- och ettsom ger

miljöanpassat och samtidigtverksamheten påbedrivatill ettatt mer
effektivt nådennaekonomiskt Incitament sättär ett attsätt. typavmer

skatteklassningenoch andra aktörer, detanvändarehosförändringar är
exempel på.brapå diesel ett

fordonoch avgifternuvarande skatteromfördelningEn tungaav
riktning sänkningEU-tillåtna igällandeinom mot t.ex. avramarnu
miniminivåer och höjningnuvarandetill EU:sfordonsskatten av

kunna bättreskulle därför enligt vår meningkoldioxidskatten, ettvara
höjning koldioxidskatten,miljömålen enbartuppnå änsätt att en av

det svenskasådan medför nämligenutredningen föreslagit. En attsom
innebär risk förfordon påverkas negativt ochförkostnadsläget tunga

den trafik skulle hakonkurrenterutländska övertaratt som annars
till inom branschen denfordon. kan ledasvenskautförts Detta attav

tidvarit så påtaglig undermiljöarbetevilja till aktivt senaresom
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och i stället negativ attityd skapasallvarligt försvåras att moten
miljöinitiativ.fortsatta

föreslår, eftersom de effekterna denUtredningen externaatt av
fullolastbilstrafiken inte till kan intemaliseras, bör järnvägentunga
för detta godstrañkensjöfarten kompenseras påoch attgenom

skall betala några banavgifter, och ingenintejärnvägen att
för sjöfarten. förslag, bryterskall erläggas Dessakoldioxidskatt som

principer inom transportpolitiken, sågällandemed är avnu
de borde i detalj ha studerats ochgenomgripande natur att

framlades utredningen.innan de harDekonsekvenserna utretts, av
först slutet februariför i början pådock experternapresenterats av -

utredningen avslutade sitt arbete. Vidagar innandvs. någramars,
till förslag eftersomallmän reservation dessadärförmåste göra en

eller analysera dem. Vår uppgifttillfälle granskaberettsvi inte att
därmed inte varit möjlig utförautredningen har påi attexpertersom

detbetydelse för svenskaområde mycketdetta storav
transportväsendet.

förslag förändramed utredningensinse fördelarnakan inteVi4. att
verksamhet tillanalyserande och utredandenuvarandeSIKA:s att

samordnande och ledande uppgifter inomväsentligaomfatta
uppgift bör tillkomma regeringen ochtransportpolitiken. Denna

bör fåkommunikationsdepartementet,dennainom närmast som
enligt vår meningför detta ändamål.erforderliga Det ärresurser

omfattande ochemellan dem såmyndigheterolyckligt att ge en av
erfaren-föreslår. negativautredningen Deuppgifterstyrande som

för detta inte börverksamhet talarTransportrådetsfrånheterna att

upprepas.

det enligt betänkandet såsamdistributiondet gällerNär ärav varor
till samdistribution finns.initiativtagare Dennanaturligingenatt

det i land finnseftersom vårtviåsikt storaemotossreserverar
samordnar näringslivetsredan i dagtransportföretag som

utöka sitt på dettamycket väl kandistribution och engagemang
område.
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SÄRSKILT ANDERSEXPERTAyYTTRANDE
NATURSKYDDSFORENINGENROTH,

Etappmål

åtgärdatill viljagodavisarslutbetänkande attKommitténs ansatser
klarttillräckligttill uttryckinte dettakommermiljöproblemen. Tyvärr

härvidinvändningenviktigaste ärDen attförslagi de presenteras.som
fram i tidenårligger 2Bbaserasåtgärdsförslagenetappmålde som

däremellan.angivna Detdelmål finns ärpreciseradeingaoch att
koldioxidmålet.uppföljningar förspecificerademedviktigtspeciellt
reducerade tillstrategierursprungligakommitténstvåDär är nuav

förhandlingarberoendegjortsdessutomharberäkningsexempel. De av
produktionskostnademarespektivebränsleförbrukningbilarsi EU om

drivmedel.alternativaför

Koldioxid

efterarbetesittröd tråd i strävahaft attharKommittén som
detbakgrundendenåtgärder. Mot ärsamhällsekonomiskt lönsamma

ekonomiskt medreglerade avtalförordairrationelltochologiskt att
ytterligareframförbränsleförbrukningenbilfabrikantema enom

mindreregleringar ärkoldioxidavgifien. Förutom ettatthöjning av
koldioxidavgifterökademedjämförtstyrinstrumentkostnadseffektivt

måluppfyllelse.förgarantieringadagslägetdet iger
utsläppenstabiliseraåtagit siginternationelltSverige har att av

Nuvarandenivå.årsmed 1990jämförttill år 2000koldioxid prognoser
åtagande intetill sittlevakommerinteSverigetyder på omatt upp

vidtas.åtgärderytterligare
föreslagnaotillfredsställande. DendärförslutsatserKommitténs är
tiodieselolja medochbensinkoldioxidskatten på örehöjningen perav

Övriga koldioxid-minskaföråtgärderotillräcklig. attrealtår är
ochvärdefullthade varitår 2002. Detverka förstbörjarutsläppen att

stads-bilavgifter istyrandeåtgärderföreslåmöjligtfullt attatt som
påbörjas redan innanskullebiodrivmedellåginblandningochtrafik av

år 2000.
koldioxidfrågan skulletrovärdighet ifåförminimikravEtt att vara

kopplas tilldirektSverigeikoldioxidutsläppenstorlekenatt av
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koldioxidavgiften med avstämningar till tredjevartannat år.vart
Utsläppen från trafiken kopplas då direkt till bl.a. förhandlingarna om

bilars bränsleförbrukning. Om utsläppen minskar enligt i förvägnya
väl definierade delmål inga höjningargörs avgiften. Om däremotav
utsläppsminskningen inte tillräcklig höjs koldioxidavgiftenär för att

målet.styra mot

Internalisering trafiktungav

Dieseloljepriset, i på road-pricingär väntan föredraett systern, att som
huvudsakligt styrmedel framför fordonsskatten för del denstörreen av

trafikens effekter. Det principiellttunga externa riktigtär baseraatt
energiskattedelen för dieselolja landsbygdstrafik. Detta dockger en
ofullständig kostnadstäckning för den lastbilstrafiken.tunga Därmed
uppstår effektivitetsförluster för samhället. Den mindre effektiva
lösningen kraftigt höjd fordonsskatt, kan konkurrensskäl intesom av
heller genomföras fullt Utgifter för samhället iut. form av
subventionering konkurrerande transportslag tågtrafik hellerärav som
ingen tillfredsställande lösning, sådanagör allt förtransporter som
billiga, vilket samhällsekonomiskt olönsamt.är

Då antalet dieseloljedrivna personbilar litet och Sverige inteär på
något ligger i beträffande beskattningsätt dieseloljatopp därförav ser
Naturskyddsföreningen inte något problem medstörre höja energi-att
skatten den föreslagna nivån påöver 20-50 innebärDet iställetöre. en

konsekvent behandling koldioxidmålet för både bensin ochmer av
dieselolja. Då också viktiga signaler till trafikutövarnager man att
hushålla med trafikarbetet förbättrad logistik,t.ex. högregenom
lastfaktor erhållesDet inte med höjd fordonsskatt.m.m. en

Markintrång infrastrukturav

Kommittén har på förtjänstfullt lyft fram fråganett sätt om
markintrång. liksomMen i koldioxidfrågan har inte förmåttman ge
tillräckliga förslag till åtgärder. Att kommittén föreslår endastsom
fortsätta använda miljökonsekvensbedömningar, MKB, enligtär
Naturskyddsföreningen otillräckligt för lösa problemet. Problemetatt

inte låter bliär MKB, elleratt att göra MKB generelltattman är
dåliga. Det problemet de inte tillmäts tilllräckligtstora är att värdestort

andra intressen. Naturskyddsföreningengentemot därför attanser en
förändring måste ske länsstyrelsemas miljöenheter fåratt ökadgenom
tyngd eller bedömningen speciellatt görs miljömyndighet.av annan
Alternativt kan lagstiftningen behöva förändras.
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och ordförklaringarBegrepps-

begrepp och 0rd förekommerförklarar vi några iföljandedetI som
förtydligas.och kan behövadelbetänkandet som

Road pricingSeBilavgiftssystem

Drivmedel huvudsakligen tillverkade skogs- ellerärBiobaserade som av
jordbruksprodukter biomassa och kan medföra betydandesomdrivmedel

nettoutsläppen koldioxid. aktuellaminskningar De mestavav
drivmedlen motoralkoholer metanol och etanol,biobaserade är

vegetabiliska oljor och biogas.etrar,

för använda del infrastrukturen, foravgiftEn t.ex. attattBrukaravgift en av
eller vägsträckaköra på viss vägen

Europeiskastår for de europeiska gemenskapemaEG treEG och EU
och finnsGemenskapen, Kol- och stålgemenskapen EGEuratom.
unionenefter tillkomsten Europeiskakvar EUäven av som

fonnella besluten denbildades Maastrichfordraget. Degenom om
enligt de gällermarknaden fattas EGinre statuterm.m. av som

frågor, den utrikes- ochfor detta. Andra gemensammasom
EU-samarbetet.säkerhetspolitiken, omfattas av

påverka resursanvändningen i samhälletMetoder attattEkonomiska genom
påverka den privatekonomiska lönsamheten for olikastyrmedel
handlingsalternativ. Exempel på ekonomiska styrmedel inom

och vägavgifter.transportsektorn drivmedelsskattär
Huvudaltemativet till ekonomiska styrmedel regleringar.är

inom transportsektorn och buller.Utsläpp, t.ex.Emission avgaser

beslut,Konsekvenser for andra den fattar ett t.ex.effektExtern som som om en
tvingats eller incitament hänsyn till.varken getts att taresa,kostnadExtern

Exempel effekter i trafiken utsläpp ochärexterna av avgaser
trängsel orsakar andra. kostnadenden Den ärexternaman

for effekterna.kostnaden de externa
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dokument från EG-kommissionen,Ett analyserar olikaGrönbok, EU som
områden och tänkbara åtgärder. Grönböcker kommeranger
ofta spela roll diskussionsunderlag.att en som

Aktivt nännande nationella regler till varandra. beslutEtt inomHarmonisering av
harmoniseringEG visst område kan innebära antingenettom

bestämmelser ska gälla och motsvarandeatt attgemensamma
nationella bestämmelser upphävs. Det kan också innebära deatt
olika nationella bestämmelserna ska uppfylla vissa krav, som
fastställs EG.av

till vissUppmuntran beteende.Incitament

bassystemFör Det behövs, dvs.transporter:Infrastruktur vägar,som
spårtrafiksystem, flygplatser, hamnar, bussterminaler etc.

Styrning tvingar eller incitament till beslutsfattareInternalisera, att tasom ger
hänsyn till konsekvenser for andra. lntemalisering kan skeintern kostnad

krav eller ekonomiska incitament. Genom intemaliseringgenom
kostnader interna.görs externa

begrepp handlar vilkaEtt principer ska gälla forKostnadsansvar som om som
finansieringen transportsektom. gällandeDe principernaav nu
lades fast i års trafikpolitiska1988 beslut prop. 1987/88:50.
Utgångspunkten för kostnadsansvaret trafikavgifter påär
samhällsekonomiska villkor. Med fullt kostnadsansvar menas
vanligtvis varje trafikslag ska stå för sina totalaatt egna
kostnader.

läge då givna nål, for miljöDet och trafiksäkerhet, uppnåst.ex.Kostnads-
till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Exempelvis äreffektivitet en
hastighetsbegränsning kostnadseffektiv det inte finns någraom
andra åtgärder kan minska antalet olyckor i lika hög grad tillsom

lägre samhällsekonomisk kosmad.en

Miljöanpassat Transportsystem, samarbete i nätverksformettMaTs-arbetet
mellan myndigheter och industrin. Deltagande ärparter
Banverket, Bilindustriföreningen, Boverket, Luftfarts-KFB,
verket, Naturvårdsverket, NUTEK, Sjöfartsverket, SIKA,
Svenska Petroleuminstitutet och Vägverket. sekretariatet finns på
Naturvårdsverket. Inom MaTs-samarbetet utarbetas bl.a. underlag

kommittén miljöanpassatett transportsystem.om

Jämförelse mellan den samhällsekonomiska och kostnadenNytta-kostnads- nyttan
for viss åtgärd. uttryck förEtt begreppannat är costenanalys samma
benefit-analys CBA.
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optimal nivå på åtgärd denEn nivå leder till maximalärOptimal en som
nivå på mål. priser lederDe till maximal välfärdsnivåett som
välfardsmaximum de "optimala" priserna. Iblandsäger ärman
används begreppetmed optimalt pris och optimalsynonymt
investeringsnivå begreppen effektivt pris och effektiv
investeringsnivå.

Principen förorenaren betalar. Denna princip harattPolluter Pays om
bl.a. EU-kommissionen.anammatsPPP avPriniple

Metoder påverka resursanvändningen i samhälletattRegleringar attgenom
undanröja eller påbjuda vissa handlingsalternativ. Exempel
regleringar inom transportsektorn krav på högsta tillåtnaär
avgasutsläpp hos fordon. Huvudaltemativet till regleringar är
ekonomiska styrmedel.

där betalt for den direktaEtt användningensystem tarRoad pricing man av en
eller har fleraBegreppet påväg vägsystem.ett synonymer

svenska, bilavgifier. Bilavgiftssystem kan utformas på olikat.ex.
syftet med dem alla låta avgiftens storlek bero påsätt, är attmen

och under vilka omständigheter utförs.när, Etttransportvar en
effektivt bilavgifissystem kräver tekniska möjligheter till

differentiering.noggrann

detaljbestämt produktion, konsumtion,Ett mönsterSamhälls- av
miljöpåverkan inte kan förändras någon individetc. utan attekonomisk som
får det enligt individemas värderingar. fångasDessasämre egnaeffektivitet

betalningsviljan vid given inkomstfördelning.genom
Samhällsekonomisk effektivitet i transportsketom förutsätter att

förkostnaderna de investeringar görs uppvägssom av en
tillräcklig betalningsvilja och endast de utförsatt transporter som

marginalkostnader.täcker sina förutsätts fordonDet ochäven att
bränslen har sådana egenskaper så förbättringar fordonensatt av
miljö- och säkerhetsegenskaper inte motiverar kostnaden.

värdet de används i bästa alternativaMotsvararSamhälls- av resurser som
användning. Ska i förhållande till givna investerings-,ekonomisk ses
produktions- och nyttjandebeslut.kostnad



ordförklaringaroch588 Begrepps- SOU 1997:35

Bedömning samhällsekonomisk lönsamhet syftar tillSamhälls- attav
försöka beakta alla individers värderingar de effekterekonomisk av som
följer åtgärd. t.ex. restidsvinst,Nytta minskad olycksriskav enlönsamhet
och minskade bullerstömingar och kostnad i relateration tillsätts
berörda individers värderingar. projekt samhällsekonomisktEtt är
lönsamt dess dess kostnader.är större ännyttaom

samhällsekonomiska kostnaden för ytterligareDen enhet,Samhälls- t.ex.en
för Marginalkostnaden omfattar både de kostnadertransport.enekonomisk
uppoffringar bärs den orsakande trafikanten internasom avmarginalkostnad
kostnader och de kostnader får bäras andra i form t.ex.som av av
luftföroreningar, buller och olyckor externa kostnader.

samhällsekonomiska kostnad uppstår på grundDenSkadekostnad som av en
effekternaviss skada, vissa utsläpp. Skadekostnaden it.ex. ärav

regel alltid mycket svår uppskatta.att

Skatter införs eller höjs på miljöstörande verksamhet ochSkatteväxling som
förintäkter utnyttjas sänka andra skatter, företrädesvisattvars

sådana i dag marginalen snedvrider fördelningensom av
olika skatter arbetskraft.t.ex.resurser,

pris förekomma på marknaden kan tillskrivasDet utan attSkuggpris som en
nyttighet. Exempel skuggpris på kortare lägrerestider,är
olycksrisk i samhällsekonomiska kalkyler.etc.

bränsleförbrukning fordon har mil körsträcka.Den ettbränsle-Specifik som per
förbrukning

fordonsförflyttningProdukten och kilometer och imätsTrafikarbete, av
fordonskilometer. Transportarbete för gods produktenär avgodstransport-

last ochtransporterad kilometer och ofta i tonkilometer.mätsarbete,
Persontranspoxtarbete produkten och kilometerär av personresapersontransport-
och i personkilometer.mätsarbete

maximera vinstenAtt maximera skillnaden mellanär attVinst-
finansiella intäkter och kostnader.maximering

kommissionsdokument med förslag handlingsprogramEtt till ochVitbok, EU
åtgärder inom visst område centtralt för gemenskapen.ett ärsom

har lagts fram vitböcker bl.a.Det den inre marknaden,om
transportpolitiken och tillväxt, konkurrenskraft ochom
sysselsättning.
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med avgifter förEtt använda infrastruktur,systemVägavgiftsystem att vägnätets
dvs. broar och tunnlar. Ett exempelvägar, EU:s Eurovinjett-är
system.

avgiftsystemEtt för vägtrafiken, däröppet betalar vidVägtunsystem man
viss gräns.passage av en

totala åtgärdDen minus dess kostnadernanyttanVänärds ettav en ger
mått på "välfärd". Välfärdsmaximering innebär maximeraattmaximering
detta välfardsmått. Välfärdsmaximering skiljer sig från
vinstmaximering inte bara finansiella intäkter ochattgenom
kostnader beaktas också restider, olyckskostnader, miljöutan

effekter beskattning.samt av

Åtgärdskgstnad samhällsekonomiskaDen kostnaden for åtgärda skada,att t.ex.en
kostnaden for minska kväveoxidutsläppen till viss angivenatt en
nivå.

ÖronmärkningÖronmärkning innebär avgifterna, rörliga eller fasta, frånatt
exempelvis ska användas till finansiera justväg, att vägar,en ny

ska just så mycket påsamt att satsa vägarman pengar som
avgifterna inbringar.
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