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Sammanfattning 
IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört ett FUD-uppdrag åt Trafikverket om möjligheten att 
genomföra några mindre reformer för hållbart resande. I denna utredning används ordet 
”reformer” som en term för att beskriva förslag till nya statliga bidrag, ändrade rutiner eller 
föreskrifter till statliga myndigheter med hjälp av regleringsbrev, mindre ändringar i förordningar 
och liknande som regeringen har egen rådighet över och kan besluta utan att det krävs omfattande 
remissförfarande eller riksdagsbehandling. Konsultföretaget Koucky & Partners har bistått IVL 
med underlag.  

Uppdraget var att utreda ett urval åtgärder som ska gå att införa utan omfattande politisk 
behandling. En bruttolista på ett tjugotal reformer har tagits fram och av dessa bedöms följande 
reformer vara möjliga att genomföra med nuvarande politiska förutsättningar utan alltför 
omfattande utredningar.  

Vägledning om flexibla parkeringstal 
Vid byggande av nya bostäder och arbetsplatser ställer kommunen krav på att byggherren ska 
säkerställa tillgång till parkering. Denna reglering kallas parkeringstal. Boverket bör ta fram 
underlagsmaterial och rekommendationer till kommuner om hur flexibla parkeringstal kan 
tillämpas. Underlaget ska presentera fakta om hur sänkta parkeringstal kan användas vid 
införandet av olika mobilitetstjänster, hur olika mobilitetstjänster kan påverka efterfrågan av 
parkering och hur kommuner kan reglera utbudet av mobilitetstjänster genom att skriva 
långsiktiga avtal med byggherrar och fastighetsägare. Kommuner kan också åta sig att tillämpa 
flexibla parkeringstal som en motprestation när man tecknar stadsmiljöavtal med Trafikverket. 

Skärpt kontroll av reseavdrag 
I inkomstdeklarationen har man rätt att göra avdrag för bilresa mellan hemmet och arbetsplatsen 
om man uppfyller vissa krav på avstånd och tidsvinst. Skatteverket bör förtydliga sin information 
om hur deklaranter ska styrka sina yrkanden om tidsvinst vid bilresa. Skatteverket bör därefter 
öka sina kontroller av reseavdragen i inkomstdeklarationer. Man bör då särskilt fokusera på 
dokumentation som styrker tidsvinsten. 

Skärpt kontroll av parkeringsförmån 
Anställda som får parkeringskostnader för sin privatbil subventionerade vid arbetsplatsen ska 
förmånsbeskattas för denna förmån. Skatteverket bör specialgranska kontrolluppgifter om 
parkeringsförmån i delar av större städer och storstäder där kostnaden för att parkera dagtid inte 
är försumbar.  Om granskningen visar att parkeringsförmåner ofta underrapporteras bör 
Skatteverket skärpa kontrollerna av parkeringsförmån i sådana områden vid ordinarie 
revisionsverksamhet. 

Statlig medfinansiering i regional transportplanering 
Regeringen bör tillåta att statlig medfinansiering kan användas för vissa åtgärder som kan påverka 
transportefterfrågan och val av transportsätt i regional transportplanering. Det kan handla om drift 
av cykel- och kollektivtrafik eller att upprätta gröna resplaner för ett köpcentrum. Det kan göras 
med några mindre regeländringar. Vi föreslår justeringar i förordningen om medfinansiering till 
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar, förordningen om länsplaner för regional infrastruktur 
och förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
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Råd och riktlinjer för steg 1- och steg 2-åtgärder i infrastrukturplanering 
Fyrstegsprincipen för att planera infrastruktur innebär att åtgärder ska utredas i följande ordning: 
1 - tänk om/påverka; 2 - optimera; 3 - bygg om; 4 - bygg nytt. Trafikverket bör ta fram råd och 
riktlinjer om hur ett verkningsfullt fyrstegsarbete kan bedrivas så att balansen mellan olika 
stegåtgärder stämmer bättre överens med möjligheterna att nå Miljömålsberedningens mål om 70 
procents minskade utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter.  

Premie för inköp av miljölastbilar 
Transportstyrelsen bör ta fram ett förslag till regelverk för att kunna införa en miljöpremie för 
lastbilar under 2018. Miljölastbilspremien kan omfatta tunga lastbilar över 3,5 ton som är eldrivna 
och hybriddrivna eller drivs med naturgas och biogas, etanol, DME, vätgas och metanol. Premien 
bör riktas till åkare, speditörer, avfallsbolag och andra ägare av lastbilar. 

Stöd till kollektivtrafikhuvudmän för att utvärdera eldriven linjebusstrafik 
När kollektivtrafikhuvudmän vill införa busstrafik måste en rad frågor utredas. Många av dessa 
frågor är nya, kostnaderna är höga och flera aktörer behöver samverka. Energimyndigheten och 
Trafikverket bör därför ta fram ett informationsstöd till kollektivtrafikhuvudmän som underlättar 
deras arbete med att utreda förutsättningar för att elektrifiera busslinjer, få till stånd en 
laddinfrastruktur, göra kalkyler för olika typer av elbussupplägg och genomföra upphandling. 

Utveckla resepolicyarbetet i statliga myndigheter 
Nästan 200 statliga myndigheter styrs av en förordning som innebär att de ska tillämpa ett 
miljöledningssystem. Trafikverket och Naturvårdsverket bör få ett utökat ansvar att utveckla 
arbetet med resepolicys inom miljöledningssystemet. Reformen bör särskilt fokusera på att 
minimera resandet med privat bil i tjänsten och flygresor kortare än 50 mil.   

  



 Rapport C 249  Småreformer för miljöanpassat resande – Förslag till nationella åtgärder som kan 
genomföras inom nuvarande lagstiftning 

 

6 

Summary 
IVL Swedish Environmental Research Institute has conducted a study on behalf of the Swedish 
Transport Administration about the possibilities of implementing some minor reforms for 
sustainable travels. The mission was to investigate a selection of measures that should be 
implemented without extensive political treatment. A gross list of twenty-one reforms has been 
developed, and the following reforms are expected to be possible to implement with current policy 
conditions without excessive investigations. 

Guidance on flexible parking spaces 
When constructing new housing and workplaces, municipalities requires that the builders ensure 
access to parking. The National Board of Housing, Building and Planning should provide 
supporting documents and recommendations to municipalities on how flexible rules for building 
parking  space can be applied. The foundation could present facts about how reduced parking 
rates can be used for the introduction of various mobility services, how different mobility services 
can affect the demand for parking and how municipalities can regulate the range of mobility 
services by writing long-term agreements with builders and property owners.  

Increased control of travel deductions 
It is possible to get lower income taxes if a taxpayer use a car for work travels between the home 
and the workplace if you meet certain requirements for distance and time. The Swedish Tax 
Agency should clarify its information on how declarants should prove their claims for time gain in 
driving. The Tax Agency should then increase its checks on information about work travels in 
income declarations. One should focus on documentation that strengthens the time gain. 

Increased control of parking benefits 
Employees who receive parking costs for their private car subsidized at the workplace shall pay tax 
for this benefit. The Swedish Tax Agency should carry out special checks on parking benefits in 
central parts of major cities where the cost of parking daytime is not negligible. If the audits show 
that parking benefits are often under-reported, the Swedish Tax Agency should tighten up the 
controls of parking benefits in such areas. 

State co-financing in regional transport planning 
The government should allow state co-financing to be used for certain measures that may affect 
transport demand and choice of modes in regional transport planning. It may involve the financing 
of bicycle roads or public transport, or to establish green travel plans for shopping malls. This can 
be done with some minor changes in current legislation.  

Advice and guidelines for Step 1 and Step 2-actions in infrastructure planning 
The need for investments in traffic infrastructure s to be investigated in the following order: 1 - 
think again or influence; 2 - optimize; 3 - rebuild; 4 - build new. The Swedish Transport Agency 
should provide advice and guidelines on how these steps can be implemented in traffic planning 
so that the balance between different steps measures is better matched with the potential for 
achieving the national environmental goals concerning emissions of greenhouse gases from road 
traffic. 

Subsidies for the purchase of environmental trucks 
The National Transport Agency should develop a proposal for a regulatory framework to 
introduce an environmental subsidy for trucks in 2018. The subsidy may include heavy duty 
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vehicles over 3.5 tonnes that are powered by electricity, electric hybrid vehicles, natural gas and 
biogas, ethanol, DME, hydrogen and methanol. The subsidies should be directed towards truck 
owners, freight companies, waste companies and other owners of trucks. 

Support for public transport authorities for evaluating bus traffic with electric vehicles 
When public transport authorities want to introduce electric buses in normal city traffic, a number 
of questions must be investigated. Many of these issues are new, costs are high and several 
stakeholders need to interact. The Swedish Energy Agency and the Swedish Transport Agency 
should provide support to public transport principals that facilitate their work on investigating the 
conditions for electrifying bus lines, planning charging infrastructure, calculating different types of 
buses and carrying out procurement. 

Develop travel policy work in government agencies 
Nearly 200 Swedish national agencies are governed by a regulation requiring them to apply an 
environmental management system. The Swedish Transport Administration and the Swedish 
Environmental Protection Agency should be given increased responsibility to develop the 
implementation of travel policies within the environmental management system. The reform 
should focus in particular on minimizing travel by private car in business travels, and air travel 
less than 50 miles. 
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Uppdraget 
IVL Svenska Miljöinstitutet har haft i uppdrag att utreda och föreslå mindre reformer för hållbart 
resande. Projektet har finansierats av Trafikverkets medel för FUD-uppdrag. 

Det parlamentariska läget kan göra det svårare att få igenom större reformer de närmaste åren för 
att nå målsättningen om fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. För att ändå upprätthålla en 
tillräckligt hög omställningstakt finns det behov av parallella åtgärdsstrategier. 

Utredningen har fokuserat på åtgärder som kan införas utan omfattande politisk behandling. 
Reformerna ska kunna användas av olika myndigheter och regeringen i arbetet med omställningen 
av transportsystemet och fordonsflottan. I projektet ingår att studera svenska och internationella 
exempel som går att genomföra genom mindre förändringar i befintliga regelverk och lagar, till 
exempel förordningar, regleringsbrev och direktiv. 

Projektet hade i uppdrag att presentera 5-10 verkningsfulla och användbara mindre reformer för 
hållbart resande som kan sättas i verket inom innevarande mandatperiod. 

 

Metodik 
IVL har utgått från intern kunskap, publika rapporter och vetenskapliga publikationer om olika 
åtgärders effekter på resande och transportefterfrågan och använt publikt tillgänglig statistik.  

Faktainsamlingen har avgränsats till åtgärder som kan genomföras på nationell och lokal nivå. 
Åtgärderna ska vara möjliga att genomföra inom ett par år och de ska inte redan vara beslutade 
eller under beredning i nationella eller lokala organ. Vi har enbart utrett åtgärder som inte kräver 
lagändring eller breda politiska överenskommelser. De ska kunna genomföras med 
överenskommelser, regleringsbrev till statliga myndigheter, beslut om bidrag från statliga givare 
eller ändringar i förordningstexter. 

Åtgärderna har analyserats med hjälp av litteraturstudier, egna analyser, beräkningar och 
intervjuer med sakkunniga.  

Alla externa källor som har använts finns angivna som fotnoter. 

 

Genomförande 
Projektet inleddes med att IVL Svenska Miljöinstitutet och Koucky & Partners tog fram en 
bruttolista med tänkbara reformer. Bruttolistan stämdes av med projektets beställare Håkan 
Johansson hos Trafikverket och justerades.  
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De framtagna förslagen skickades därefter för synpunkter till Energimyndighetens grupp där sex 
myndigheter samverkar kring uppdraget ”Samordning för enenergiomställning i 
transportsektorn”. Ett webbmöte med Soft-gruppen arrangerades. 

Därefter har reformerna analyserats och bearbetats. Resultatet presenteras i denna rapport. 
Rapporten är skriven av Mats-Ola Larsson och Anders Roth. Linda Styhre har utrett frågor om 
hamnavgifter. Michael Koucky på Koucky & Partners utrett frågor om flexibla parkeringstal och 
statlig medfinansiering i regional transportplanering. Åke Sjödin har interngranskat. 

 

Reformer som föreslås 
 

Vägledning om flexibla parkeringstal 
Reform 
Låt Boverket ta fram ett kunskapsstöd till kommuner för att öka införandet av flexibla 
parkeringstal som bland annat innehåller sänkta parkeringstal vid införandet av mobilitetstjänster. 
Låt kommuner använda flexibla parkeringstal som en motprestation när de tecknar stadsmiljöavtal 
med Trafikverket. 

Bakgrund 
Kommuner använder så kallade parkeringstal för att reglera hur många parkeringsplatser för bil 
respektive cykel som krävs vid nyexploatering av en fastighet, exempelvis uttryckta som antal 
platser per planerad lägenhet. Användningen av parkeringstal är en lokal reglering och del av 
tillämpningen av Plan- och bygglagen1 (PBL) i kommunernas planarbete. PBL ger kommunerna 
rätt att i en detaljplan bestämma de krav som ställs på anordning av utrymme för parkering.  

• PBL 8 kap. 9 § anger bland annat att ”...en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena 
på platsen.”  

• Tomten ska ordnas så att det ”... på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns 
lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon.” 

Det är alltså kommunen som i detaljplan kan bestämma vad som är parkering i skälig utsträckning 
och vad som är i närheten av tomten. I PBL anges dock vissa prioriteringar mellan olika ytanspråk. 
Om tomten ska bebyggas med bostäder eller lokaler eller annan verksamhet ska det på tomten 
eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Friyta 
prioriteras då före parkering om marken inte räcker till båda verksamheterna. 

                                                           

1 Plan- och bygglag SFS nr 2010:900, utfärdad 2010-07-01, Ändrad t.o.m. SFS 2016:537 
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Samtidigt är det bilägarens ansvar att hitta en parkeringsplats.  Parkeringstalen har dock historiskt 
utvecklats på basis av befintlig eller prognosticerad bilinnehav och förväntad bilanvändning och 
har använts förhållandevis stelt. En utgångspunkt har varit miniminivåer för parkeringstal som 
började användas hos kommuner på 50-talet 2. I praktiken har det därför blivit byggherrens ansvar 
att kunna erbjuda parkeringsplatser. En viktig poäng är dock att det inte finns något i PBL som 
tvingar kommuner att använda sig av miniminivåer för parkering. 

Allt fler kommuner ser nu också möjligheter att genom reducerade och flexibla parkeringstal jobba 
med parkeringsutbudet och indirekt påverka människors resvanor. Genom att ge fastighetsägarna 
möjligheten till reducerade parkeringstal uppmuntras dessa att hitta lösningar som minskar 
behovet av bilparkering, exempelvis genom att i fastigheten erbjuda tillgång till bilpoolstjänster.  
För fastighetsägarna är möjligheten intressant eftersom det kan kosta mycket att tillhandahålla 
parkeringsplatser, särskilt i stadsmiljö där det är dyrt att bygga nya parkeringsplatser och 
alternativvärdet av marken är högt. 

Boverket uppmuntrar i sin PBL Kunskapsbank3 redan idag kommunerna att aktivt arbeta med 
parkeringstal för att påverka parkeringsutbudet och människors resvanor och att använda flexibla 
parkeringstal.  

Flexibla parkeringstal kan beskrivas på följande sätt, enligt Boverkets PBL Kunskapsbank:  

”…en regleringsform som innebär att kommunen ger byggherrar möjlighet att 
påverka antalet parkeringsplatser som måste byggas i samband med uppförandet av 
nya lägenheter och kontorshus. Kommunen har då möjlighet att tillåta färre 
bilparkeringsplatser än vad riktlinjerna säger där byggherren väljer att 
tillhandahålla positiva mobilitetstjänster. Sådana mobilitetstjänster är lösningar 
som ökar boendes och verksammas mobilitet och minskar deras behov och intresse av 
att äga egen bil. Lösningar på detta kan vara integrering av en bilpool vid 
nybyggnad av bostäder eller rabatt på kollektivtrafikkort.” 

Ett antal kommuner har börjat använda flexibla parkeringstal i enskilda projekt, exempelvis Lund, 
Malmö och Göteborg. Exempel på mobilitetsåtgärder som används när man tillämpar flexibla 
parkeringstal är tillgång till bilpool, bra cykelparkering, rabatterade kollektivtrafikkort till boende, 
realtidsinformation om kollektivtrafik, underlätta e-handel och cykelfrämjande åtgärder. Samtidigt 
finns det kommuner som fortfarande arbetar på det traditionella sättet med stela miniminivåer och 
därmed kan behöva råd, stöd och hjälp för att kunna tillämpa ett mer flexibelt arbetsätt med 
parkeringsfrågan. 

För båda typerna av kommuner har vi identifierat några nyckelfrågor som kan vara hinder för att 
införa flexibla parkeringstal: 

• Osäkerheter kring reduktionseffekten av mobilitetsåtgärder. 
• Osäkerheter om hur kraven mot exploatören kan formuleras och hur 

efterlevnaden kan kontrolleras. 

                                                           

2 InnPark 2017. http://www.innpark.se/ 
3 PBL Kunskapsbank, Boverket: http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/klimatpaverkan-och-
oversiktsplanering/minska-transportsystemets-klimatpaverkan/parkering-som-styrmedel/ 
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Med osäkerheter kring reduktionseffekten menar vi att det idag inte finns vedertagna 
effektsamband mellan införandet av en viss mobilitetsåtgärd och vilken motsvarande minskad 
efterfrågan av bilparkeringsplatser den ger. Detta gör det svårt för kommuner att avgöra vilka 
reduktioner i parkeringstal som kan medges för en viss mobilitetsåtgärd och vilka åtgärder som 
behöver krävas för att uppnå en viss reduktion. Ett exempel är frågan om vilken reduktion av 
parkeringstalet som kan ges om de boende får tillgång till en bilpool. 

Med osäkerheter om hur kraven mot exploatören kan formuleras och efterlevnaden kontrolleras 
menar vi hur en exploatör ska kunna bevisa att mobilitetsåtgärden införs och bibehålls, och hur 
länge åtgärden måste vara aktiv. Ett begrepp som används i sammanhanget är då att åtgärden ska 
vara varaktig. Ett exempel är införandet av en bilpool för de boende i en fastighet. Hur ska 
exploatören bevisa att bilpoolen verkligen ska införas, hur säkerställer kommunen att det finns 
tillgång till bilpool även om fastigheten byter ägare, och hur länge behöver fastighetsägaren ha 
ansvar för att mobilitetstjänsten finns tillgänglig?  

För båda dessa osäkerhetsfaktorer behöver kommunerna stöttning och vägledning för att med 
större trygghet och på ett rättssäkert sätt kunna införa och använda flexibla parkeringstal.  

Aktörer 
Boverket är en lämplig avsändare för rekommendationer och stöd om flexibla parkeringstal och 
användningen av mobilitetstjänster för att reducera parkeringstal. Boverket är den myndighet som 
idag ansvarar för PBL och man producerar redan idag informations- och stödmaterial gällande 
användningen av PBL och är på så vis både en lämplig och trovärdig avsändare. 

Kommuner är mottagare av stödmaterialet och det ligger på kommunernas ansvar att tillämpa 
flexibla parkeringstal. 

Exploatörer och fastighetsägare är hjälpta av att fler kommuner utvecklar och använder flexibla 
parkeringstal och är betjänta av en mer förutsebar och mer enhetlig användning av flexibla 
parkeringstal. 

Leverantörer av mobilitetstjänster får stöd i utvecklingen av sin marknad och tydligare spelregler.  

Genomförande 
Regeringen föreslås ge Boverket i uppdrag att utveckla och aktivt sprida underlagsmaterial och 
rekommendationer om flexibla parkeringstal och mobilitetstjänster. Materialet ska riktas mot 
kommuner. Uppdraget kan vara som del i det årliga regleringsbrevet, men kan också utformas 
som ett särskilt uppdrag.  

Boverket bör också arbeta uppsökande. Exempelvis skulle man kunna ordna regionala seminarier 
med syfte att nå en majoritet av landets kommuner. 

Trafikverket bör också låta kommuner som tecknar stadsmiljöavtal använda flexibla parkeringstal i 
sin stadsplanering som en motprestation i avtalen. 

Effekter 
En bredare användning av flexibla parkeringstal och mobilitetsåtgärder för att minska antalet 
parkeringsplatser vid nybyggnation förväntas ha två huvudsakliga påverkansområden. Områdena 
ger effekter var för sig, men tillsammans bedöms också effekten bli större. 
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• Utbudet av parkeringsplatser minskar och det får en dämpande effekt 
på bilinnehav, både på grund av tillgänglighet och priseffekter. 
 

• Utbudet av alternativ till privatägd bil ökar och kostnaderna minskar. 

Särskilt en minskning av det privata bilinnehavet har betydande effekt på färdmedelsvalet och 
bilanvändningen, vilket visats i flera studier om effekten av bilpooler. Minskat utbud i 
kombination med bilpooler är ett sätt att minska bilinnehavet och bilkörandet, men erbjuda fortsatt 
god tillgång till bil. Erhållna effekter är då minskad trängsel, utsläpp, buller och resursförbrukning 
från vägtrafik. 

Bilpoolstjänster underlättar för privatpersoner och företag att ha tillgång till bil utan att äga bil. Det 
kan bidra till att bromsa nuvarande trend med ett ökat bilägande. Istället ökar nyttjandegraden hos 
bilar som ingår i bilpooler då de delas av flera användare. Fler bilpooler kan även förbättra 
tillgången till bil för samhällsgrupper som inte har råd att äga bil. En bilpoolsbil ersätter flera 
privat- eller företagsbilar och ökar därmed resurseffektiviteten och minskar behovet av 
parkeringsytor. Exakt hur många bilar en bilpoolsbil ersätter varierar mellan olika studier och 
beror troligen på lokala omständigheter. I forskningslitteraturen anges ett spann mellan 7 och 15 
bilar4, 5.  

Behovet av parkeringsytor motverkar en förtätning av bebyggelse i städer och driver upp priset på 
nya bostäder och kontor. Med flexibla parkeringstal kan behovet av parkeringsytor minska. 

Parkeringsplatser i garage under bostadshus ger en klimatpåverkan från material i 
storleksordningen 70 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bostadsyta. Det motsvarar 15-20 
procent av klimatpåverkan från själva bostadshuset6. Att anlägga markparkering ger en 
klimatpåverkan på ungefär 20 kg koldioxid-ekvivalenter per kvadratmeter parkeringsyta7  

Varje parkeringsplats som kan undvikas frigör ytor i städer som kan användas till andra ändamål 
som exempelvis fler bostäder. Byggkostnader kan minska och klimatpåverkan från byggandet 
minskar. 

Vissa medlemmar i bilpooler ökar sitt bilresande när de får bättre tillgång till bil medan merparten 
av medlemmarna minskar sitt bilresande jämfört med om de hade ägt bil själv. Nettoeffekten blir 
att bilpoolsmedlemmar kan antas minska sitt bilkörande med 25-50 procent, och utsläppen av 
växthusgaser med ungefär 300 kg koldioxid per medlem och år.  

Andra effekter av ett ökat utbud av mobilitetstjänster är att tillgängligheten kan bli bättre för 
grupper utan egen bil.  

                                                           

4 Trafa 2016: Nya tjänster för delad mobilitet. Rapport 2016:15 
5 Shaheen, S. and Cohen, A. (2013) Carsharing and Personal Vehicle Services: Worldwide Market Developments and Emerging 
Trends. International Journal of Sustainable Transportation. Vol. 7(1), p.5-34.  
6 Lilienström C. m.fl. 2015: Byggandets klimatpåverkan. Livscykelberäkning av klimatpåverkan och energianvändning för ett 
nyproducerat energieffektivt flerbostadshus i betong. IVL Rapport B2217. 
7 Antagandet utgår från att klimatpåverkan från anläggning av parkeringsytor ligger i samma storleksordning som vid anläggning 
av gång- och cykelbanor (Referens Martin Erlandsson, muntlig kommunikation, IVL 2016). Klimatpåverkan från sådana 
anläggningar har hämtats från http://www.trafikverket.se/klimatkalkyl/. 
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Ekonomi 
För de flesta privatpersoner är det ekonomiskt fördelaktigt om det finns möjlighet att ersätta en 
privatägd bil med en kombination av kollektivtrafik, cykel och mobilitetstjänster som bilpool, 
hyrbil eller taxi.  

Även för fastighetsägare är det i många fall ekonomiskt fördelaktigt att kunna minska antalet 
parkeringsplatser mot att man tillhandahåller mobilitetstjänster. Särskilt i tätorter där 
parkeringsplatser ofta ordnas i garage eller parkering under husen är byggkostnaderna höga och 
kan uppgå till 250.000-400.000 kr per parkeringsplats. Att minska kravet på antalet 
parkeringsplatser gör det möjligt att bygga billigare bostäder.  

Juridiska frågor 
Åtgärden bedöms inte kräva några ändringar i lagar och förordningar. Reformen innebär att 
Boverket bidrar med en uppdaterad och moderniserad tolkning av hur PBL ska användas för 
parkeringstal och tillgänglighet till fastigheter.  

I en förlängning är det logiskt att arbeta vidare med att anpassa PBL till det nya 
mobilitetslandskapet. På sikt bör därför Boverket få i uppdrag att ta fram nya texter där nuvarande 
formuleringar om bilparkering i skälig omfattning i Plan- och bygglagen ersätts med exempelvis 
följande text: ”... på tomten eller i närheten av den erbjuds erforderlig tillgång till mobilitetstjänster i skälig 
omfattning.” 

 

Skärpt kontroll av reseavdrag 
Reform 
Vi föreslår att Skatteverket i ett första steg får i uppdrag att förtydliga sin information om hur 
deklaranter ska styrka sina yrkanden om resor mellan hemmet och arbetsplatsen och hur man gör 
korrekta avdrag. Särskilt bör man presentera tydlig information om hur tidsvinst vid bilresa ska 
styrkas. Vi föreslår också att Skatteverket får i uppdrag att i ett andra steg öka sina kontroller av 
reseavdragen i inkomstdeklarationer. Man bör då fokusera på att deklaranten ska kunna uppvisa 
dokumentation som styrker tidsvinsten. 

Bakgrund 
Enligt 12 kap inkomstskattelagen har skattskyldiga rätt att göra avdrag för resor mellan bostaden 
och arbetsplatsen för den del kostnaden som överstiger 11.000 kr från inkomståret 20178, 9.  

• Kollektivresenärer har rätt att göra avdrag för utgifterna om avståndet är 
minst 2 kilometer. Resenärer med bil, mopedbil och motorcykel får göra 
avdrag om avståndet är minst 5 kilometer och tidsvinsten är minst två 
timmar per dag för fram- och återresan jämfört med kollektivresa. Om det 
inte finns allmänna kommunikationsmedel har man rätt att göra avdrag 
för bil eller motorcykel om avståndet är minst 2 kilometer. 

                                                           

8http://www.skatteverket.se/privat/skatter/bilochtrafik/avdragforresortillochfranarbetet.4.3810a01c150939e893f25603.html 
9 http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/avdrag/ 
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• Den som använder bilen i tjänsten under minst 60 dagar under 

inkomståret och dessutom kör minst 300 mil i tjänsten får göra avdrag för 
resor mellan bostad och arbetsplats för de dagar som man har använt bilen 
i tjänsten. Den som använder bilen i tjänsten minst 160 dagar och 
dessutom kört minst 300 mil i tjänsten får göra avdrag för alla dagar man 
har använt bilen för resor mellan bostad och arbetsplats. 

Den som uppfyller kraven får dra av 18,50 kr per mil för bilresor över 11.000 kr per år, vilket 
motsvarar att man kör mer än 2,5-3 mil per dag beroende på hur många dagar man arbetat under 
året. Med 32 procent kommunalskatt minskas den verkliga kostnaden med ungefär 6 kr per mil 
och för den som även betalar statlig skatt minskar kostnaden med ungefär 10 kr per mil. 

Antalet personer som gör reseavdrag har sjunkit något, från ungefär 1 miljon i mitten på 2000-talet 
till c:a 900.000 år 2013. 16 procent av deklaranterna, 400.000 kvinnor och 500.000 män, gjorde 
avdrag värda 13,5 miljarder kronor10 detta år. Det kan jämföras med 2014 års ränteavdrag som var 
c:a 18 miljarder kr och rotavdragen som var c:a 17 miljarder kr11.  

Den största andelen personer med lön, sjukpenning m.m. som gjorde reseavdrag 2013 bodde i 
Halland och Uppsala län, vilka är typiska pendlarlän. Lägst andel återfanns i Stockholm (som har 
en hög andel kollektivtrafikpendlare), Västerbotten och Jämtland. De högsta genomsnittliga 
avdragen hos personer med avdrag gjordes i Södermanland och Uppsala medan de lägsta 
avdragen gjordes i Gotland och Västernorrland12.  

Tabell 1.  Reseavdraget i olika län beskattningsåret 2013 
  Antal som gjort avdrag Andel (%) med 

reseavdrag* 
Genomsnittligt 
avdrags-belopp, tkr 

Län Totalt varav 
kvinnor 

varav 
män 

Totalt varav 
kvinnor 

varav 
män 

Totalt varav 
kvinnor 

varav 
män 

Blekinge 15447 6842 8605 18,0 16,3 19,6 13,6 12,3 14,6 
Dalarna 29688 13377 16311 18,6 17,0 20,1 14,1 12,6 15,4 
Gotland 5651 2887 2764 16,9 17,1 16,8 13,1 12,0 14,2 
Gävleborg 26710 11539 15171 16,7 14,7 18,7 14,6 12,9 16,0 
Halland 39626 18484 21142 22,0 20,5 23,5 14,6 13,1 16,0 
Jämtland 11803 5611 6192 15,7 15,0 16,4 14,7 13,2 16,2 
Jönköping 33689 14464 19225 16,6 14,6 18,5 13,2 12,1 14,1 
Kalmar 24674 11093 13581 18,3 16,7 19,9 14,4 12,8 15,7 
Kronoberg 19502 8813 10689 17,8 16,5 18,9 13,6 12,1 14,9 
Norrbotten 24466 10390 14076 16,2 14,2 18,0 15,9 14,0 17,2 
Skåne 127915 57583 70332 17,8 16,0 19,7 14,9 13,2 16,2 
Stockholm 113636 43231 70405 8,6 6,6 10,7 15,7 14,3 16,6 
Södermanland 31146 13285 17861 19,8 17,0 22,5 19,1 16,6 20,9 
Uppsala 45822 19742 26080 21,9 18,8 25,0 17,9 15,3 19,8 
Värmland 29578 14101 15477 18,9 18,1 19,8 14,6 13,1 16,0 
Västerbotten 25116 10754 14362 15,7 13,7 17,6 13,7 12,1 14,9 
Västernorrland 25420 11504 13916 18,1 16,6 19,5 13,1 11,8 14,1 
Västmanland 25837 11204 14633 17,4 15,4 19,3 16,3 14,1 17,9 
Västra 
Götaland 

177397 78694 98703 18,5 16,5 20,5 14,6 12,9 15,9 

                                                           

10 Skatteverket 2016: Skattestatistisk årsbok 2015 
11 Konjunkturinstitutet 2016: Konjunkturläget juni 2016. 
12 Skattestatistisk årsbok 2015 
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Örebro 28577 12389 16188 17,1 14,9 19,2 14,3 12,7 15,6 
Östergötland 40179 17537 22642 15,8 14,0 17,4 14,5 12,9 15,7 
Riket(Total) 901897 393524 508355 15,9 14,0 17,8 15,0 13,3 16,3 

*Andelstal i relation till ”aktiva personer” mätt som antalet personer med lön, sjukpenning 
och arbetslöshetskassa m.m. 
Källa: Skattestatistisk årsbok 2015 

Enligt en undersökning från 2003 om färdmedelsfördelning hos personer som gjorde reseavdrag 
reste cirka 5 procent kollektivt och 85 procent ensam i bil. 48 procent av slumpvis utvalda 
reseavdrag var felaktiga. Hela 96 procent av de felaktiga avdragen hade gjorts till deklarantens 
fördel medan endast 4 procent gjorde för låga avdrag.  

Vi har inte hittat någon färskare uppgift om reseavdrag och enligt Skatteverket har man inte 
specialgranskat detta på senare år13. Beloppsgränsen har ändrats gradvis från 7.000 till 11.000 kr 
sedan dess, men inga regler eller kontrollsystem har ändrats i övrigt. Det talar för att andelen 
bilresor fortfarande dominerar helt, och att felaktiga avdrag görs i ungefär samma omfattning.  

Bevisbördan för att avdragen är korrekta ligger på deklaranten. Skatteverket anger på sin hemsida 
att de kan komma att kräva ut kvitton på bränsleinköp, besiktningsprotokoll som visar körsträcka 
och uppgifter om körsträcka i bilförsäkringen. Däremot har vi inte funnit någon information alls på 
Skatteverkets hemsida eller i broschyrer om hur deklaranten ska styrka tidsvinsten, trots att den är 
avgörande och svårast att styrka. Deklaranten borde rimligen kunna uppvisa tidtabeller för 
kollektivtrafiken under den period då avdrag yrkas och dokument från arbetsgivare som visar 
arbetstiderna under samma period.  

Enligt en handläggare på Skatteverket14 är det i praktiken omöjligt i efterhand att kontrollera 
uppgifter om enskilda deklaranters tidsåtgång för bilresa jämfört med kollektivresor om de inte 
har sparat tidtabeller. Eftersom tidtabeller oftast är elektroniska behöver man spara skärmdumpar, 
pdf-versioner av tidtabeller eller motsvarande information om man ska kunna styrka tidsvinsten. 
Detta behövs för hela inkomståret om man ska styrka att tidsvinsten inte är tillfällig. I praktiken 
skulle Skatteverket kunna underkänna avdrag där man inte kan styrka tidsvinsten, men istället har 
vi fått uppfattningen att man väljer att inte kontrollera uppgifterna eftersom deklaranterna inte kan 
visa någon dokumentation.  

Flera offentliga utredningar har föreslagit att reseavdraget förändras eller fasas ut. Exempel är 
Bilen, Biffen och Bostaden från 2005, Fossilfrihet på väg från 2013 och Landsbygdskommittén från 
januari 2017. Argumenten har varit att avdragen stimulerar bilkörande mer än kollektivresande 
och att nuvarande utformning inte specifikt stöder boende i exempelvis glesbygd utan underlättar 
långa bilresor även i storstadsregionerna. 

Aktörer 
Reformen berör främst Skatteverket som föreslås skärpa sina kontroller av inkomstdeklarationer. 

Genomförande 
I väntan på en eventuell ändring av dagens regler är det angeläget att försöka minska andelen som 
gör felaktiga avdrag. Vi föreslår att regeringen ger Skatteverket i uppdrag att i ett första steg 
förtydliga sin information om hur deklaranter ska styrka sina yrkanden och hur man gör korrekta 

                                                           

13 Ali Bahrami, Skatteverkets analysenhet januari 2017, muntlig uppgift. 
14 Martin Pernheim, Skatteverket januari 2017, muntlig uppgift. 
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avdrag. Särskilt bör man införa tydlig information om hur tidsvinst vid bilresa ska styrkas, och om 
det finns eventuella rättsfall som styrker detta15. Vi har inte funnit någon sådan information från 
Skatteverket idag. Man kan exempelvis uppdatera Skatteverkets texter på hemsidan16, 17, 18, 
broschyren Dags att deklarera19 och allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden 
och arbetsplatsen20. 

I ett nästa steg föreslår vi att Skatteverket ökar kontrollerna av reseavdragen i 
inkomstdeklarationerna, i första hand i områden där avdragen är högst och kollektivtrafiken 
samtidigt är god, exempelvis i pendlarkommuner nära städer. Man bör då fokusera på att 
deklaranten kan uppvisa dokumentation som styrker tidsvinsten. Avstånd och körsträcka är 
förhållandevis enkelt att styrka. Men att styrka kravet på tidsvinst förutsätter att det finns sparade 
tidtabeller för kollektivresor under den aktuella perioden i kombination med uppgifter från 
arbetsgivaren om arbetstider, flextid och liknande.  

Effekter 

Effekter på kort och lång sikt 
Den kortsiktiga effekten skulle bli en viss överflyttning från bilresor till kollektivtrafik. På längre 
sikt kommer reformen sannolikt även påverka boende och arbetsplatsmönster. Om färre bilresor 
subventioneras kommer det även att påverka valet av bostadsort eller arbetsplats. 

Miljö 
Marginalkostnaden för att köra bil har stor betydelse för valet av färdmedel. Om Skatteverket inför 
bättre information och kontroll av reglerna kommer en del bilister som tidigare har gjort avdrag 
sluta göra avdrag därför att kraven på tidsvinst inte är uppfyllda. De som har ett rimligt 
kollektivtrafikalternativ kommer i högre utsträckning att välja kollektivresor om kostnaderna ökar 
för att köra bil.  

Sannolikt finns de största potentialerna i kranskommuner till storstadsområdena, där också en stor 
del av avdragen görs idag. Det handlar troligen om medellånga resor i intervallet 3-6 mils daglig 
pendling, där förutsättningarna för att åka kollektivt är större. I någon mån kan det kanske även 
öka benägenheten att samåka.  

Ökade krav på dokumentation skulle sannolikt också indirekt göra att fler bilresenärer får 
kännedom om de verkliga restiderna med kollektivtrafik. En studie har visat att vanebilister har 
dålig kunskap om kollektivtrafikutbudet och tidsåtgången21, och det finns skäl att tro att motivet 
till att jämföra olika resealternativ ökar om kostnaden stiger för bilresan. Om fler bilister i samband 
med deklarationen ser hur lång tid det i praktiken skulle ta att resa kollektivt, eller att restiden 
förbättrats sedan förra deklarationen, kommer sannolikt fler att byta till kollektiva färdmedel även 
av det skälet. 

                                                           

15 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/326310.html, 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2017.1/326311.html 
16http://www.skatteverket.se/privat/skatter/bilochtrafik/avdragforresortillochfranarbetet.4.3810a01c150939e893f25603.html 
17 http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/avdrag/ 
18 Skatteverkets allmänna råd SKV A 2015:25 om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 
beskattningsåret 2016 
19 Skatteverket 2017: Dags att deklarera. SKV 325 utgåva 38. 
20 Skatteverkets allmänna råd SKV A 2015:25 om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. 
beskattningsåret 2016 
21 Resenärers beteende. Rapport från Socialdata 2000. 
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Samhällsnytta 
Syftet med reseavdragen är bland annat att underlätta boende i glesbygd. Glesbygdsboende berörs 
av den föreslagna reformen endast i den mån de har tillgång till god kollektivtrafik och då 
påverkas de på samma sätt som andra.  Reformen försvårar inte boende i glesbygd. 

Ett annat syfte är att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden och öka tillgången på jobb 
respektive arbetskraft. Reformen skulle innebära att kostnaderna ökar för att köra bil till arbetet av 
reformen för personer som tidigare gjort felaktiga avdrag.  Det innebär att ambitionen med 
reseavdrag i någon mening skulle motverkas. Å andra sidan har också samhället som ambition att 
skattelagstiftningen ska följas och skatteintäkter ska tas in. I den meningen ger reformen ökad 
samhällsnytta. 

Ekonomi 
Enligt den specialgranskning av reseavdraget från 2003 som nämns ovan gjordes avdrag för 11 
miljarder kr. De felaktiga avdragen beräknades uppgå till 3,5 miljarder kr och staten gick miste om 
skatteintäkter på 1,4 miljarder kr det året22.  

Dessa siffror kan jämföras med nuläget. År 2013 uppgick reseavdragen till 13,5 miljarder kr23. Om 
man tar hänsyn till inflationen har avdragen ökat med ungefär en miljard kr24 under en 
tioårsperiod. 

Den uteblivna skatten på grund av reseavdrag beräknades år 2013 till 5,6 miljarder kr25. Summan 
för utebliven skatt har minskat något och uppgick år 2015 till 5,2 miljarder kr26.  

Från 2017 höjs beloppsgränsen från 10.000 till 11.000 kr. Den förändringen kommer minska 
skattekostnaden för reseavdrag med c:a 340 milj kr årligen27.  

Vi vet inte hur stora fel som görs med reseavdragen idag, men man kan anta att det fortfarande 
handlar om flera miljarder kr årligen. En ökad kontroll av reseavdragen borde kunna ge betydande 
skattetillskott på några års sikt när kunskapen om en skärpt kontrollnivå har slagit igenom. 

Juridiska frågor 
Lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter innebär att den som är uppgiftsskyldig i skälig 
omfattning ska ha underlag för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet och att uppgifterna ska kunna 
granskas med hjälp av räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt. Enligt Skatteverket 
ställer domstolarna relativt höga krav på deklaranterna när det gäller att kunna dokumentera stora 
avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats28. Vi har inte hittat några rättsfall om vilka krav som 
kan ställas på att dokumentera och styrka tidsåtgång för bilkörning och kollektivresa. Det är 
önskvärt att Skatteverket utreder frågan och kommer med klargöranden.  

 

                                                           

22 WSP 2013: Reseavdrag och slopad förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter – effektiva styrmedel som ger önskad effekt 
23 Skattestatistisk årsbok 2015 
24 Inflationen från 2003 innebär att 11miljarder kr motsvarar 12,4 miljarder år 2013 enligt räknesnurra på www.ekonomifakta.se. 
25 Trafikanalys 2014: Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader. Bilagor 2014. PM 2014:03. 
26 Trafikanalys 2016: Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader. Bilagor 2016. PM 2016:02. 
27 Finansdepartementet, skatte- och tullavdelningen 2016: Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet.  
28 http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/avdrag/ 
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Skärpt kontroll av parkeringsförmån 
Reform 
Vi föreslår att Skatteverket i ett första steg får i uppdrag att specialgranska kontrolluppgifter om 
parkeringsförmån i delar av större städer och storstäder där kostnaden för att parkera dagtid inte 
är försumbar.  Om granskningen visar att parkeringsförmåner ofta underrapporteras föreslår vi att 
Skatteverket får i uppdrag att i ett nästa steg öka kontrollerna av parkeringsförmåner i sin 
ordinarie revisionsverksamhet för att minska sådan underrapportering.  

Bakgrund 
Enligt 11 kap. inkomstskattelagen är fri parkering vid arbetsplatsen en skattepliktig förmån. Enligt 
61 kap. ska en förmån värderas till det pris som den skattskyldige skulle ha fått betala på orten om 
denne själv skaffat sig varan eller tjänsten29. Skatteverket har tydlig information om detta på sin 
hemsida30. 

• Förmånen ska värderas till vad den anställde skulle ha fått betala för att 
hyra en motsvarande parkeringsplats eller garageplats i närheten av 
arbetsplatsen. Om den anställde kan parkera gratis på likvärdiga platser 
nära arbetsgivarens parkering uppstår ingen skattepliktig förmån. 
Arbetsgivarens kostnader för att tillhandahålla parkering ska inte 
användas som bedömning av marknadsvärdet. Om det inte finns några 
jämförelseobjekt intill arbetsplatsen får man istället utgå från prisnivån för 
liknande parkeringar i andra områden på samma ort. 
 

• Om bilen används i tjänsten under minst 160 dagar under året och då körs 
minst 300 mil ska den anställde inte beskattas för parkering eller 
garageplats. För den som kör färre dagar men minst 60 i tjänsten och då 
kör minst 300 mil, ska förmån av fri parkering tas upp för det antal dagar 
som bilen inte använts i tjänsten. 
 

• För anställda med förmånsbeskattad bil anses eventuell parkeringsförmån 
ingå i bilens förmånsvärde. 

Tillämpningen skärptes 2005. Då infördes tydligare krav på arbetsgivare att inrapportera 
parkeringsförmån. Sedan dess har antalet inrapporterade parkeringsförmåner ökat något, från c:a  
30.000 år 200631 till c:a 41.000 inkomståret 201532.   

Skatteverket tycks inte ha gjort någon studie av hur reglerna efterlevts på senare år. Det beror 
bland annat på att parkeringsförmån inte är någon av de större skattefrågorna från ekonomisk 
synpunkt33.  

                                                           

29https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/viktigadatumocharkiv/rattsinformation/skrivelser/arkiv/skrivel
ser2005.5.2132aba31199fa6713e800017870.html 
30 Se exempelvis SKV A 2016:31, Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 
31 Centrum för Transportstudier KTH 2013: Parkering som styrmedel för en fossilfri fordonstrafik. 
32 Ali Bahrami, Skatteverket januari 2017, muntlig uppgift. 
33 Data från Ali Bahrami, Skatteverket januari 2017. 
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Frågan är om parkeringsförmåner rapporteras korrekt. Det kan vara så, särskilt hos stora 
arbetsgivare, eftersom det är enkelt att kontrollera och bör vara en given fråga vid 
skatterevisioner34. Men det skulle också kunna förekomma underrapportering, särskilt i större 
städer. I ett underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta bedömde man att antalet anställda 
som borde beskattas för parkeringsförmån är ett par hundratusen35, att jämföra med de 41.000 som 
idag deklareras. Det finns också uppgifter från senare år om flera stora offentliga arbetsgivare som 
subventionerat arbetsplatsparkering utan att deklarera parkeringsförmån36. Det kan säkert i vissa 
fall bero på att ansvariga har dålig kunskap om hur förmånen ska beräknas.  

Vi har bett Skatteverket att ta fram uppgifter om hur vanligt det är att arbetsgivare deklarerar 
parkeringsförmåner. Tabellen nedan visar antalet kontrolluppgifter från arbetsgivare under 
inkomståret 2015 för mottagare som är bosatta i Sverige (kontrolluppgiftsblankett K10). I hela 
landet deklarerades parkeringsförmån i ungefär en halv procent av alla kontrolluppgifter. Andelen 
parkeringsförmåner var lägre än riksgenomsnittet i storstadskommunerna Stockholm och Malmö, 
trots att en betydligt högre andel arbetsplatser borde ligga i områden där dagparkering är 
avgiftsbelagd jämfört med landet som helhet. I Göteborg var andelen obetydligt högre än 
riksgenomsnittet, men även här borde en hög andel arbetsplatser ligga i områden där 
dagparkering är avgiftsbelagd. Det skulle kunna indikera att parkeringsförmåner inte redovisas i 
den utsträckning de borde. Underrapportering kan bero på att både den anställde och 
arbetsgivaren sparar pengar om förmånen inte deklareras och detta kan förekomma om 
arbetsgivaren upplever att risken för att Skatteverket upptäcker sådana fel är låg. 
Underrapportering kan dock också bero på att arbetsgivare tycker att det är svårt att bedöma 
marknadsvärdet.  

Det kan å andra sidan också vara så att parkeringsförmån faktiskt rapporteras korrekt. Man kan 
tänka sig att den andel av alla arbetsgivare som är beredda att subventionera anställdas parkering 
är ungefär lika stor i olika områden, oavsett vad det kostar företaget i utlägg och 
arbetsgivaravgifter. En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att andelen bilresenärer som 
erbjuds subventionerad parkering är lägre i områden där parkeringen har ett högt marknadsvärde.  

Tabell 2. Kontolluppgifter och parkeringsförmåner inkomstår 2015 
 Antal kontrolluppgifter 

(KU10) 
Antal parkerings-

förmåner 
Andel parkerings-

förmåner (%) 
Stockholms kommun  2 415 074             10 371 0,43 % 
Göteborgs kommun  1 434 229  8 088 0,56 % 
Malmö kommun  795 300  2 488 0,31 % 
Hela landet  8 291 281  40 916 0,49 % 
Källa: Skatteverket 2017 

Det verkar alltså inte finnas något aktuellt underlag för att bedöma hur reglerna om 
parkeringsförmåner efterlevs. Med tanke på att parkeringskostnaden spelar stor roll för valet av 
färdmedel till arbetet anser vi att det är motiverat med en granskning i ett urval större städer. En 
granskning kan visa om en generellt skärpt granskning av parkeringsförmåner skulle vara ett 
effektivt verktyg för att öka ett mer miljöanpassat resandet.  

                                                           

34 Martin Pernheim, Skatteverket januari 2017, muntlig uppgift. 
35 Centrum för Transportstudier KTH 2013: Parkering som styrmedel för en fossilfri fordonstrafik (s. 57) 
36 Sahlgrenska universitetssjukhuset och flera kommunala förvaltningar i Göteborg känner vi själva till. Renova har nyligen förlorat 
ett skattemål om detta, enligt Martin Pernheim. 
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Aktörer 
Skatteverket föreslås skärpa sina kontroller av företagens kontrolluppgifter. Arbetsgivare i större 
städer skulle granskas hårdare när det gäller kontrolluppgifter om parkeringsförmån. 

Genomförande 
Vi föreslår att regeringen ger Skatteverket i uppdrag att särskilt granska kontrolluppgifter om 
parkeringsförmån i städer där kostnaden för att parkera dagtid inte är försumbar. I en 
pilotundersökning kan man förslagsvis undersöka Stockholm, Göteborg och Malmö och därefter 
alla storstäder och större städer med minst 40.000 invånare. Marknadsvärdet av parkering hänger 
nära samman med tätortens storlek. Det är dyrare att parkera i stora städer och priserna är högst i 
de centrala delarna. Det betyder att kontrollerna kan koncentreras till vissa avgränsade områden 
där sannolikheten för att parkeringsförmåner utnyttjas är som högst. Eftersom sådana områden 
vanligen har bra kollektivtrafik är det angeläget att parkeringsförmånen utnyttjas korrekt eftersom 
högre parkeringskostnader stimulerar fler att resa kollektivt. 

Vi föreslår att Skatteverket utför ett avgränsat projekt under viss tid där man specialgranskar 
denna fråga i ordinarie revisioner, eller som ett separat projekt. En sådan utredning skulle visa om 
det är vanligt att parkeringsförmåner underrapporteras, samt i vilka områden och hos vilka typer 
av arbetsgivare det är vanligast. Om avvikelserna är mer än försumbara bör Skatteverket som ett 
andra steg identifiera var det är lämpligt att ha ett tydligare fokus på parkeringsförmån i sin 
ordinarie revisionsverksamhet för att öka efterlevnaden av nuvarande regelverk. 

Effekter 
Det är väl belagt att kostnaden för att parkera vid arbetet har stor betydelse för valet av färdmedel 
för den som har tillgång till olika resealternativ. I några svenska studier var andelen bilpendlare 3-
4 gånger högre på arbetsplatser med gratis parkering jämfört med snarlika arbetsplatser där 
anställda betalade för parkering. Internationella studier antyder en priselasticitet för 
arbetsplatsparkering kring minus 0,3, men lokala förhållanden spelar stor roll37. Om reformen 
resulterar i att fler arbetsgivare rapporterar parkeringsförmån blir effekten att fler anställda 
samåker, reser kollektivt, cyklar eller går till dessa arbetsplatser.  

Effekten av reformen är begränsad till större städers centrala delar, där priset för att parkera inte är 
försumbart. Där ger en minskning av biltrafiken störst samhällsekonomisk nytta med tanke på 
olycksrisker, trängsel, buller och utsläpp av luftföroreningar.   

Åtgärden bidrar också till att skattelagstiftningen följs och att skatteintäkter tas in.  

Ekonomi 
Reformen kräver utredningsresurser hos Skatteverket. 

Juridiska frågor 
Det finns inga juridiska frågor kring parkering med privat bil. 

När det gäller parkering med förmånsbil ska skattelagstiftningen enligt Skatteverket tolkas så att 
subventionerad parkeringsplats ingår i ordinarie bilförmån38, 39. Detta oavsett om förmånsbilen 

                                                           

37 Centrum för Transportstudier KTH 2013: Parkering som styrmedel för en fossilfri fordonstrafik (s. 18) 
38 SKV A 2016:31, Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 
39 SKV M 2016:21, Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 
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används som arbetsredskap eller är en ren löneförmån. Uppskattningsvis 20-30 procent av de cirka 
250.000 bilar som förmånsbeskattas i Sverige körs mycket måttliga sträckor i tjänsten och är i 
huvudsak en löneförmån, eller så kallade personalbilar som erbjuds anställda mot löneavdrag40. 
Det vore önskvärt att Skatteverket även ges i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar 
enligt skattelagstiftningen och dess förarbeten att ta fram föreskrifter som baseras på reglerna för 
privat bil. Det vore miljömässigt önskvärt att ändra tillämpningen så att innehavare av förmånsbil 
som gör tjänsteresor minst 300 mil under minst 60 dagar men färre än 160 dagar ska beskattas för 
parkeringsförmån de dagar som bilen inte används i tjänsten. För innehavare som använder bilen 
minst 160 dagar och minst 300 mil till tjänsteresor borde parkeringsförmån anses ingå i bilens 
förmånsvärde.  

Om det inte är möjligt inom dagens lagstiftning så vore det önskvärt att lagen ändras så som 
föreslås ovan för att bättre stödja övergripande miljömål. I så fall bör lagstiftningen samtidigt 
ändras så att trängselskatt för privata resor med förmånsbil inte som idag ska anses ingå i 
bilförmån eftersom skattens egentliga syfte – att styra bilresandet – delvis sätts ur spel med en 
sådan regel. Ändrad lagstiftning är ingen småreform men det förtjänar att nämnas i 
sammanhanget. 

 

Statlig medfinansiering i regional 
transportplanering 
Reform 
Statlig medfinansiering bör kunna användas i regional transportplanering för åtgärder som kan 
påverka transportefterfrågan och val av transportsätt. 

Bakgrund 
I nuvarande planeringssystem är det regeringen som ger direktiv och Trafikverket som tar fram 
den nationella planen för transportinfrastruktur. Ansvaret delegeras årligen från regeringen med 
regleringsbrev. Det görs i samarbete med så kallade länsplaneupprättare, det vill säga 
länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala samarbetsorgan, och även andra 
aktörer. Planen fastställs sedan av regeringen som därefter använder förordning om nationell plan 
för transportinfrastruktur41 för att specificera Trafikverkets uppgifter. 

Länsplaneupprättare tar fram länsplaner för regional transportinfrastruktur. Trafikverket, 
kommuner och trafikhuvudmän bistår med underlag till planerna och de ekonomiska ramarna 
fastställs av regeringen. Länsplaner får även omfatta investeringar och förbättringsåtgärder som 
Trafikverket ansvarar för. Inriktningen och möjligheten för statlig medfinansiering styrs 
huvudsakligen genom två förordningar.  Det är förordningen om statlig medfinansiering till vissa 

                                                           

40 Ronny Svensson, Ynnor AB, muntlig uppgift februari 2017. 
41 Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur. SFS 2009:236 
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regionala kollektivtrafikanläggningar42 och förordningen om länsplaner för regional 
infrastruktur43.  

Det finns ett ökande intresse hos länsplaneupprättare för att kunna finansiera åtgärder som 
påverkar transportefterfrågan samt även åtgärder för en effektivare användning av befintligt 
transportsystem.  Exempel på sådana åtgärder är investeringar och drift av cykel- och 
kollektivtrafik samt upprättande och genomförande av gröna resplaner. Kommuner, landsting och 
regioner kan dock ha svårt att själva fullt ut stå för finansieringen av denna typ av åtgärder.  

Oklarheter i förordningarna om medfinansiering via länsplaner missgynnar dock idag denna typ 
av åtgärder, eller gör att sådana åtgärder över huvud taget inte är aktuella. I den senaste 
åtgärdsplaneringen 2014-2025 har bland annat länsstyrelsen i Stockholms län och Regionförbundet 
Sörmland lyft fram exempel på detta44.  

Oklarheter i regelverket skapar incitament för länen och kommunerna att i första hand satsa på 
infrastrukturåtgärder där det är möjligt att erhålla statlig medfinansiering, samtidigt som de gärna 
skulle vilja medverka till ökad statlig medfinansiering i kollektivtrafik, cykel- och 
gånginfrastruktur, gröna resplaner osv. 

Det är främst förordningen om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektiv-
trafikanläggningar som behöver uppdateras för att undanröja barriärer för investeringsstöd som 
främjar hållbara transporter, minskad transportefterfrågan och effektivare användning av 
transportsystemet. Förordningen om en nationell plan för transportinfrastruktur samt 
förordningen om länsplaner för regional infrastruktur innehåller redan godtagbara skrivningar 
som dock behöver förtydligas. 

Aktörer 
Trafikverket är den myndighet som beslutar om tilldelning av medel. Det är därför Trafikverkets 
instruktioner i aktuella förordningar som behöver förändras.  

Länsplaneupprättare, det vill säga länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala 
samarbetsorgan, är de som tillsammans med Trafikverket ansvarar för att ta fram de regionala 
planerna.  

Kommuner, landsting, regioner och trafikhuvudmän är de som främst kommer att kunna ha 
nytta av en tydligare möjlighet till ökad finansiering. 

Genomförande  
Några förordningar bör justeras snarast eller inför kommande åtgärdsplanering (2018-2029). De 
bör justeras på följande sätt när det gäller investeringar i städer och i trafikerade stråk mellan 
städer.   

                                                           

42 Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. SFS 2009:237 
43 Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. SFS 1997:263 
44 Dickinson, J (2014) Uppföljning av länsplaner för transportinfrastruktur 2014-2025. Förslag på indikatorer för uppföljning. VTI 
PM. Stockholm: Väg- och transportforskningsinstitutet. Isaksson, K., Ewald, G., Hrelja, R., Grönlund, A., Hägglund, E., Pettersson, 
F., Dickinson, J. & Albertsdottir, 
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• Statlig medfinansiering bör kunna användas för åtgärder som påverkar 
och har potential att minska transportefterfrågan eller som gynnar cykel-
och kollektivtrafik  
 

• Statlig medfinansiering bör kunna användas för att stödja drift av 
kollektivtrafik längs vissa sträckor 

Förslag till ändringar i förordningar 
Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Under ”2 § Statlig medfinansiering får beviljas för” finns nio punkter 
uppräknade.  Punkt 1, 2 och 5 lyder så här idag: 

1. byggande av väg- och gatuanläggningar för regional kollektivtrafik som 
tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, 

2. byggande av spåranläggningar för regional kollektivtrafik som tillgodoser ett 
allmänt kommunikationsbehov, 

5. transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på 
kommunala vägar och gator, 

Vi föreslår att punkterna ändras på följande sätt: 

1. byggande av väg- och gatuanläggningar för regional kollektivtrafik som 
tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, och drift av denna kollektivtrafik,  

2. byggande av spåranläggningar för regional kollektivtrafik som tillgodoser ett 
allmänt kommunikationsbehov, och drift av denna kollektivtrafik, 

5. transportinformatik samt åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av 
transportsätt som cykel och kollektivtrafik samt åtgärder som ger effektivare 
användning av befintlig infrastruktur som påverkansinsatser, eller fysiska åtgärder 
för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar och gator, 

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional infrastruktur 

Under ”3 § Länsplanen ska avse tolv år och omfatta” finns fem punkter 
uppräknade.  Punkt 3 lyder så här idag: 

3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt 
åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, 

Vi föreslår att punkten ändras på följande sätt: 

3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt 
åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, exempelvis 
påverkansinsatser, cykel- och kollektivtrafikinvesteringar samt stöd till utökad 
kollektivtrafiktrafikering 
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Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur 

Under ”2 § Den nationella planen för transportinfrastruktur ska avse tolv år 
och får omfatta” finns sju punkter uppräknade.  Punkt 6 lyder så här idag: 

6. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt 
åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, 

Vi föreslår att punkten ändras på följande sätt: 

6. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt 
åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, exempelvis 
påverkansinsatser, cykel- och kollektivtrafikinvesteringar samt stöd till utökad 
trafikering av kollektivtrafik. 

Effekter 
Det är viktigt att satsa en större andel av dagens tillgängliga finansiella medel inom 
transportsektorn på åtgärder som kan minska transportbehovet och främja andra transportsätt än 
bil. De justeringar av förordningar som vi föreslagit ovan bedöms vara betydelsefulla för att öka 
möjligheterna till ökad måluppfyllnad för miljömålen frisk luft, minskad klimatpåverkan och god 
bebyggd miljö.   

Justeringarna bedöms också ge positiva effekter på trafiksäkerheten. En ökad satsning på 
tillgänglighet samt gång, cykel och kollektivtrafik kommer dessutom ha positiva effekter för 
grupper som idag inte har tillgång till bil.  

Ekonomi 
Förslaget är statsfinansiellt neutralt, men kan innebära att medel tas från till exempel investeringar 
i väginfrastruktur för att i stället användas till infrastruktur för cykel. 

Juridiska frågor 
Förslaget bör inte vara juridiskt komplicerat eftersom det enbart består av några mindre 
förändringar i gällande förordningar. 

 

Råd och riktlinjer för steg 1- och steg 2-
åtgärder i infrastrukturplanering 
Reform 
Trafikverket bör tydliggöra att man har en ökad ambition och behov av att arbeta med steg 1- och 
steg 2-åtgärder, och ta fram råd och riktlinjer som styr mer mot sådana åtgärder. 
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Bakgrund 
Trafikverket (och dessförinnan Vägverket) hade tidigare ett så kallat sektorsansvar för bland annat 
miljöfrågor45. Sektorsansvaret innebar att Trafikverket skulle agera samlande, stödjande och 
pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Sektorsansvaret togs dock bort år 2011 och 
istället betonades alla aktörer i sektorn behöver samverka för att åstadkomma nytta.  

En tolkning som gjordes efter avskaffandet av sektorsansvaret46 var att Trafikverket inte längre får 
arbeta med eller medfinansiera åtgärder enligt fyrstegsprincipens två första steg.  Steg 1 innebär 
åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt och steg 2 
handlar om åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen47.  
Exempel på steg 1- och steg 2-åtgärder kan vara informations- och påverkansinsatser, åtgärder som 
ökar attraktiviteten att cykla eller åka kollektivt på en viss sträcka, samt åtgärder som minskar 
rese- eller transportbehovet eller ökar möjligheterna till samåkning.  

Den nya tolkningen efter det att sektorsansvaret avskaffades har tydligt försvårat arbetet med att 
främja hållbara transporter. I en rapport från Lunds universitet beskrivs detta som ett reellt 
problem för att få igång ett verkningsfullt arbete med så kallade mobility managmentåtgärder 
(MM-åtgärder) för att exempelvis påverka efterfrågan på vägtransporter48. Ett beslut som enligt 
rapporten inte bara är miljömässigt dåligt utan även ekonomiskt orationellt.  

Det står följande: ”... major cost savings that often can be achieved if a change in 
transport behaviour leads to more efficient use of existing infrastructure, thereby 
avoiding investment in new transport infrastructure.” 

I regeringens regleringsbrev till Trafikverket för budgetåret 2017 har nu fyrstegsprincipen 
förtydligats. Under posten ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar står det: 
”Från delposten 11.1 får medel användas för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg.” Det betyder att 
regeringen tydliggjort att Trafikverket får arbeta med både steg 1- och steg 2-åtgärder åtgärder 
enligt fyrstegsprincipen.  

Aktör 
Reformen berör främst Trafikverket. 

Genomförande 
Trafikverket bör utifrån de nya instruktionerna i regleringsbrevet ta fram råd och riktlinjer till hur 
ett verkningsfullt fyrstegsarbete kan och bör bedrivas. De framtagna råden och riktlinjerna bör 
inriktas på att balansen mellan olika stegåtgärder ska stämma överens med möjligheterna att nå 
Miljömålsberedningens mål om 70 procents minskade utsläpp växthusgaser till 2030 från 2010 års 
nivå för inrikes transporter utom inrikes flyg49. Det borde vara värdefullt att ha med konkreta 
exempel på steg 1- och steg 2-åtgärder i sådana råd.  

                                                           

45 Magnuson Ulf, Trafikverket 2011, Trafikverkets strategiska utmaningar 2012 – 2021, TDOK 2011:478 
46 Carlsson C-M et al 2012, Rethinking Transport in the Øresund Region: Policies, Strategies and Behaviours, Lund University, ISBN 
978-91-88902-86-3 
47 Trafikverket, Fyrstegsprincipen: http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/planera-och-utreda/planera-person--och-
godstransporter/planera-persontransporter/hallbart-resande/fyrstegsprincipen/ 
48 Carlsson C-M et al 2012, Rethinking Transport in the Øresund Region: Policies, Strategies and Behaviours, Lund University, ISBN 
978-91-88902-86-3 
49 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2016, SOU 2016:47, ISBN 978-91-
38-24469-2 
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Trafikverket bör också i riktlinjerna tydliggöra ur verket, med sin egen planering och åtgärder, kan 
stödja städer och kommuner som arbetar enligt de två första stegen för att dämpa eller minska 
biltrafiken. 

Effekter 
Det är väsentligt att en större andel av dagens tillgängliga finansiella medel inom transportsektorn 
satsas på åtgärder som kan minska transportbehovet och främja andra transportsätt än bil. De 
föreslagna justeringarna av förordningarna bedöms därför vara betydelsefulla för att öka 
möjligheterna till bättre måluppfyllnad för miljömålen ren luft, minskad klimatpåverkan och god 
bebyggd miljö.   

Justeringarna bedöms också ha motsvarande goda trafiksäkerhetseffekter. En ökad satsning på 
tillgänglighet samt gång, cykel och kollektivtrafik ger också positiva effekter för grupper som inte 
har tillgång till bil. På motsvarande sätt kan en fortsatt tillgänglighetsökning för bilister begränsas.  

Ekonomi 
Förslaget är statsfinansiellt neutralt, men kan innebära att medel tas från till exempel investeringar 
i väginfrastruktur för att i stället användas till andra åtgärder. 

Juridiska frågor 
Förslaget bör vara juridiskt okomplicerat eftersom det endast innebär mindre förändringar i 
gällande förordningar. 

 

Premie för inköp av miljölastbilar 
Reform 
Vi föreslår en statlig premie för miljöanpassade tunga lastbilar. En miljölastbilspremie kan tas fram 
utifrån erfarenheter från dagens premie till elbussar.  

Bakgrund 

Elbusspremien 
En ny premie för att stötta marknadsintroduktion av eldrivna bussar infördes 201650. Under 2016 
var premien 50 miljoner kronor och för åren 2017-2019 avsätts 100 miljoner kronor per år. 
Elbusspremien riktas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och till kommuner som har 
befogenhet åt att ingå avtal om allmän trafik51. 

Elbusspremien ska stimulera en ökning av antalet elbussar som används i regional och lokal 
kollektivtrafik. Premien kan betalas ut till elbussar, laddhybrider och trådbussar med en 
transportkapacitet på mer än 30 passagerare. Premie kan bara betalas ut till bussar som beställts 
efter den 31 december 2015 och som ska användas i kollektivtrafik enligt avtal om allmän trafik. 

                                                           

50 Förordning (2016:836) om elbusspremie 
51http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/fossilfria-transporter/elbusspremie/ 2017-01-15 

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/fossilfria-transporter/elbusspremie/
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Eftersom en elbuss är dyrare i inköp än en buss med förbränningsmotor ska elbusspremien täcka 
en del av merkostnaden. Elbusspremien får inte kombineras med andra former av statliga bidrag 
för förvärv av elbussar. Under 2016 har enligt Energimyndigheten 2,3 miljoner kronor utbetalats 
till tre ansökningar för fem bussar52.  

Rätt utformad kan elbusspremien öka användningen av eldrivna bussar. Men linjetrafiken köps 
redan av aktörer som har ett samhällsuppdrag att miljöanpassa trafiken och därmed finns ändå en 
betydande betalningsvilja när nu tekniken börjar bli mogen.  

Då busspremien inte varit i bruk så länge än är det svårt att dra långtgående slutsatser. Systemets 
upplägg har dock fått kritik från bussbranschen, som anser att nuvarande konstruktion inte 
fungerar och är administrativt krångligt. Branschen förordar istället att bussoperatörerna ska få 
söka premien. 

De ekonomiska förutsättningarna är annorlunda för lastbilstrafik. Skillnaden i fordonsskatt för en 
diesellastbil och en alternativdriven lastbil är mycket lägre än motsvarande skillnad för en buss. 
Samtidigt är betalningsviljan för att täcka merkostnaden för till exempel eldrivna lastbilar jämfört 
med en konventionell diesellastbil hos dem som köper godstransporttjänster generellt för låg. Få 
transportköpare är beredda att betala mer för en miljöanpassad transport och åkerierna som köper 
lastbilarna agerar på en mycket konkurrensutsatt marknad53.  Därför skulle en rätt utformad 
premie för miljölastbilar kunna ge god effekt.  

FFF-utredningen 
Utredningen om fossilfri fordonstrafik54 (FFF-utredningen) presenterade ett förslag till 
miljölastbilspremie i sitt slutbetänkande från 2013. Premien skulle omfatta gas-, etanol- och 
hybriddrivna lastbilar som en parallell till differentieringen av fordonsskatten för bussar. FFF-
utredningen ansåg att en miljölastbilspremie skulle kunna införas under 2015. Utredningens 
förslag var en premie som startade på 250.000 kronor det första året (2015) för att sedan sänkas 
med 25.000 kronor per år. År 2019 skulle premien då vara 150.000 kronor. Tanken vara att premien 
då skulle motsvara den då gällande nedsättningen av fordonsskatt för alternativdrivna bussar.  

Aktörer 
En miljölastbilspremie bör rikta sig till åkare, speditörer, avfallsbolag och andra ägare av lastbilar. 
Då det är svenska skattemedel som används bör premien riktas mot aktörer som har sin 
huvudsakliga transportverksamhet i Sverige. Miljölastbilspremien föreslås därmed få en annan 
utformning jämfört med elbusspremien där det är trafikhuvudmän och kommuner som kan söka.  
Ett motiv till den skilda utformningen är att marknaden för samhällsbetalda upphandlade 
godstransporter är betydligt mindre jämfört med busstrafik. I huvudsak omfattar den marknaden 
idag avfallstransporter och entreprenadarbeten. Ett annat motiv är att det är mer funktionellt att 
stödet kan sökas av den part som står inför investeringsbeslutet. Erfarenheter från 
incitamentssystem inom entreprenadbranschen har visat att det är svårt att få ekonomiska 
incitament att nå hela vägen fram till de åkerier som utför transporttjänsten, vilket minskar 
investeringsviljan för ny teknik.  

                                                           

52 Bussmagasinet 2017-01-24: Flopp för regeringens elbusspremie – tre har sökt för sju bussar 
53Visas bland annat i svar till Transportinköpspanelen 2015, se 
https://www.chalmers.se/sv/centrum/northernlead/transportinkopspanelen/Sidor/default.aspx, 2017-01-15 
54 Betänkande av utredningen om fossilfri fordonstrafik, Stockholm 2013, SOU 2013:84 
 

https://www.chalmers.se/sv/centrum/northernlead/transportinkopspanelen/Sidor/default.aspx
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Genomförande 
Regeringen föreslås ge Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till regelverk med 
tillhörande förordning. Målet bör vara att kunna implementera en miljölastbilspremie under 2018. 
Förslagvis får Transportstyrelsen ett särskilt uppdrag av regeringen. Om det anses nödvändigt bör 
regeringen också ansöka om att få miljölastbilspremien godkänd som stadsstöd.  

Regeringen bör samtidigt ge Transportstyrelsen i uppdrag att se över dagens förordning om 
busspremie, med två syften. Det ena syftet är att se om godkända bidragstagare ska ändras till 
bussägare och bussoperatörer för att förenkla ansökningsproceduren, och att skapa en tydligare 
koppling mellan bidrag och den part som köper in fordonen. Det andra syftet bör vara att studera 
om nuvarande definition av elbussar bör utvidgas till att omfatta miljöbussar i en vidare 
bemärkelse. Motivet är här att skapa en likformighet med stödsystemen för bussar och lastbilar, 
men också för att upprätthålla en kontinuitet i samhällets satsningar på olika tekniker och 
drivmedel. Det gäller till exempel satsningen på biogas som drivmedel för bussar där samhället 
sedan ett antal år upphandlat biogasbussar med regionala och kommunal medel, samtidigt som 
statliga stödpengar använts för att investera i biogasproduktion. 

Precis som för elbusspremien föreslår vi att Energimyndigheten får handlägga premien. Premiens 
storlek kan sättas utifrån uppskattad merkostnad och utifrån det EU-regelverk som finns. 
Förslagsvis utvärderas premien under 2020 för att eventuellt justeras och förlängas efter 2020. Då 
kan också övervägas att bättre koppla premien till de data på koldioxidutsläpp och 
energianvändning för tunga fordon som då bör finnas tillgängliga. 

Därefter får löpande utvärderingar göras för att klargöra om premien behöver sänkas för att 
undvika problem med statsstödsreglerna. 

Vilka fordon bör få stöd 
Miljölastbilspremien bör inte bara omfatta eldrivna och hybriddrivna lastbilar utan även kunna ges 
till lastbilar med komprimerad eller flytande natur- och biogas (LNG och LBG). Även etanoldrivna 
lastbilar bör omfattas då drifts- och servicekostnaderna är högre jämfört med en dieseldriven 
lastbil. Andra tekniker som bör omfattas är DME, vätgas och metanol. Premien bör gälla modeller 
som definieras som tunga lastbilar enligt vägtrafikregistret, dvs. som har mer än 3,5 ton totalvikt. 

Göteborgs Stad och Stockholm Stad har en definition på miljölastbilar enligt nedan55. Den bygger 
på att ett tungt miljöfordon fordon ska kunna identifieras i vägtrafikregistret.  

Definition av ett tungt miljöfordon enligt Stockholms Stad och Göteborgs Stad. 

1. Enbart drivmedel ”el”. (Denna kategori omfattar elfordon.) 

2. Drivmedel ”el” i kombination med annat drivmedel. (Denna kategori omfattar 
elhybrider och laddhybrider.) 

3. Minst ett annat drivmedel utöver ”diesel”, ”bensin”, ”gasol”/”LPG” och ”el”. 
(Denna kategori omfattar fordon som är godkända för alternativa drivmedel såsom 
biodiesel, RME/FAME, HVO- diesel, biogas/fordonsgas/metan samt vätgas.) 

                                                           

55 Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad: Handling 2016 nr 28 
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Om fordonet är utrustat med förbränningsmotor skall det uppfylla något av 
följande krav: 

Certifierad i enlighet med den EURO- klass som var lagkrav när fordonet 
typgodkändes.  

Omfattas av intyg från fordonstillverkaren, eller dennes ombud, att motorn 
uppfyller motsvarande emissionsnivåer som var lagkrav i gällande EURO- klass när 
fordonet typgodkändes, vid drift av fordonet med därför avsett bränsle. 

Definitionen kan utgöra en bra utgångspunkt till en statlig miljölastbilspremie. Dock bör den 
modifieras så att drivmedlen RME/FAME och HVO-diesel inte ger rätt till en miljölastbilspremie. 
Främsta anledningen är att motortekniken för FAME/RME samt HVO skiljer sig mycket litet 
jämfört med en konventionell dieselmotor, vilket också innebär att de fordonsmässiga 
merkostnaderna är små eller försumbara. 

En tänkbar utveckling av en miljölastbilspremie är att i ett nästa steg komplettera med en speciell 
definition riktad mot fjärrtrafik och tyngre lastbilar. 2018 förväntas EU fatta beslut om en ny 
körcykel riktad mot fjärrtrafik och därmed tyngre tunga lastbilar, den så kallade ”long haul-
cykeln”. En sådan officiell körcykel som lastbilar behöver certifieras för gör det både möjligt och 
önskvärt att premiera bästa miljöteknik. Förslagvis kan då fjärrlastbilar med deklarerat CO2-värde 
som är 15-20 procent lägre än en konventionell diesellastbil erhålla premie. Aktuella fordonsklasser 
för fjärrlastbilar skulle kunna vara klass 4, 5, 9 och 10. Klasserna representerar olika typer av 
lastbilskombinationer beträffande antal hjul, vikt samt om det är en skåpbil eller dragbil. 

Effekter 
En miljölastbilspremie bedöms leda till snabbare introduktion av miljöfordon inom 
godstransportsektorn jämfört med dagens utveckling. Den ger möjlighet till åkare med 
miljöambitioner att göra investeringar som idag inte är möjliga i en konkurrensutsatt verksamhet 
med låg betalningsvillighet för miljösatsningar. Behovet av verkningsfulla åtgärder inom 
godstransportsektorn är också extra stort då sektorn inte har samma möjlighet som bussidan att 
drivas framåt genom offentliga upphandlingar. Åtgärden bedöms ge påtagliga effekter både med 
avseende på minskad klimatåverkan men också utsläpp av hälsovådliga ämnen.   

Ekonomi 
En dieseldriven distributionslastbil kostar cirka 0,7 milj kronor i inköp56. Kostnaden för en 
etanollastbil ligger på ungefär samma nivå, medan gasdriven distributionslastbil ligger på 1,2 
miljoner och en hybrid på 1,5 miljoner kr57. Utöver detta är servicekostnaderna högre för etanol- 
och gaslastbilen jämfört med motsvarande dieseldriven. Hybriden (normalhybrid) har en 
bränsleförbrukning som är 15–20 procent lägre än för motsvarande dieseldriven. För speciella 
tillämpningar såsom sopbilar kan bränslebesparingen vara större. Även inräknat lägre 
bränsleförbrukning blir merkostnaden för en hybridlastbil i dagsläget drygt 0,5 milj kr över en 
dieseldriven lastbil. 

 

                                                           

56 Willkrans Rolf, AB Volvo. Personlig kommunikation 2017 
57 Betänkande av utredningen om fossilfri fordonstrafik, SOU 2013:84. 
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Stöd till kollektivtrafikhuvudmän för att 
utvärdera eldriven linjebusstrafik 
Reform 
Energimyndigheten och Trafikverket bör ta fram ett informationsstöd till 
kollektivtrafikhuvudmän. Stödet ska underlätta för huvudmän att utreda förutsättningarna för att 
elektrifiera busslinjer, få till stånd en laddinfrastruktur, göra kalkyler för olika typer av 
elbussupplägg och att genomföra upphandling. 

Bakgrund 
Eldrivna bussar står nära ett marknadsgenombrott. Stora tillverkare kan nu erbjuda 
serietillverkade batteridrivna bussar och laddhybridbussar till linjetrafik. Flera tester görs i Sverige. 
Samtidigt ställs kollektivtrafikhuvudmännen inför en rad nya frågor som riskerar att fördröja och 
fördyra en elektrifiering av lämpliga linjer.  

Det finns många tekniska frågor. Vilken typ av elektrifierad busstrafik är mest kostnadseffektiv? 
Ska bussar depåladda över natt, ska de laddas vid ändpunkterna eller laddas vid hållplatser längs 
vägen? Ska det vara induktiv eller konduktiv laddning? Vilken är optimal storlek på batterierna? 
Hur stora bussar krävs? Vilken är den ekonomiskt mest fördelaktiga fördelningen i en laddhybrid 
mellan dieseldrift och eldrift?  

Det finns också oklarheter kring laddinfrastruktur. Vem ska ansvara – kollektivtrafikhuvudmän, 
eldistributörer eller bussoperatörer? Hur kan kollektivtrafikhuvudmän säkerställa sin rådighet 
över laddinfrastrukturen så att anläggningarna kan användas under flera avtalsperioder utan att 
nuvarande bussoperatör ges fördelar i framtida konkurrensutsättning? Hur kan 
kollektivtrafikhuvudmän samverka med eldistributörer och kommuner för att hitta en lämplig 
lokalisering av laddpunkter? Hur kan kollektivtrafikhuvudmän vara säkra på att en kommunal 
tillståndsprocess gör mark tillgänglig till laddutrustning, så att investeringar kan stå färdiga 
samtidigt med ett nytt trafikeringsavtal, och hur får trafikhuvudmännen insyn i en sådan process? 
Hur identifiera områden i städer där elektrifierad trafik ger störst samhällsekonomisk vinst? Var är 
behoven av tyst kollektivtrafik störst? 

Sådana frågor behöver redas ut mellan olika parter. Ett sätt kan vara trepartsavtal mellan 
kollektivtrafikhuvudmän, kommuner och operatörer. Sådant görs idag kring viss infrastruktur. 
Det finns modellavtal på Svensk Kollektivtrafiks hemsida Partnersamverkan.se.  

Vi har varit i kontakt med flera aktörer som har god insyn i frågan58, 59, 60, 61. Samtliga anser att det 
finns ett stort behov av att skapa någon form av nationell stödfunktion som kan underlätta en 

                                                           

58 Hanna Björk, Västtrafik, personlig uppgift, februari 2017. Hanna är miljöstrateg och utreder bland annat framtida elektrifiering av 
busslinjer i Göteborg. 
59 Sara Rhudin, SKL, personlig uppgift, februari 2017. Sara arbetar med kollektivtrafikfrågor och har kontakter med 
kollektivtrafikhuvudmän. 
60 Anders Grauers, Chalmers, personlig uppgift, februari 2017. Anders stödjer kommuner och kollektivtrafikhuvudmän med att 
utreda denna typ av frågor. 
61 Johan Konnberg, konsult, personlig uppgift, februari 2017. Johan har genomfört en utredning om eldriven busstrafik på uppdrag 
av Volvo och intervjuat många berörda parter. Rapporten ska publiceras senare i vår. 



 Rapport C 249  Småreformer för miljöanpassat resande – Förslag till nationella åtgärder som kan 
genomföras inom nuvarande lagstiftning 

 

31 

kostnadseffektiv introduktion av eldriven linjebusstrafik. Det kan även behövas motsvarande stöd 
för att utreda frågor om elektrifierad färjetrafik i stadsnära områden. 

I kapitlet om premie för miljölastbilar nämns den elbusspremie som kan sökas av lokala och 
regionala kollektivtrafikmyndigheter. Elbusspremien sänker merkostnader för att använda 
elbussar. Den reform vi föreslår här är tänkt att erbjuda ett kunskapsstöd och hantera de nya och 
komplicerade frågor som kollektivtrafikhuvudmän ställs inför kring fordonstyper, laddning, 
ägandet av laddinfrastruktur och upphandling. 

Aktörer 
Energimyndigheten kan ha en samordnande och kunskapsspridande roll.  

Swedish Electromobility Centre vid Chalmers kan bistå med kunskapsunderlag. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) kan samordna kommuners behov och sprida kunskap.  

Svensk Kollektivtrafik kan ha en samordnande roll kring upphandling och kunskapsspridning. 

Genomförande 
Vi föreslår att Energimyndigheten i samråd med Trafikverket ges ett tidsbegränsat uppdrag under 
något års tid att ta fram ett kunskapsstöd och informationsmaterial till kollektivtrafikhuvudmän. 
Tänkbara externa samarbetsparter är Swedish Electromobility Centre vid Chalmers, SKL och 
Svensk Kollektivtrafik.  

Följande åtgärder föreslås: 

• Handledningar och manualer som kan användas till att utreda 
förutsättningen för att elektrifiera busslinjer i städer och få till stånd en 
laddinfrastruktur på berörd mark. 
 

• Stöd för att göra kalkyler för olika typer av driftupplägg och fordonstyper, 
samt schabloner för att göra enkla samhällsekonomiska bedömningar av 
minskad miljö- och bullerpåverkan. 
 

• Underlag som underlättar upphandling av infrastruktur och linjebusstrafik 
med eldrift och laddhybrider. 
 

• Seminarier, nätverk och andra aktiviteter som sprider kunskapen till 
berörda aktörer. 

Energimyndigheten bör även studera om de befintliga bidrag som finns för elektrifiering idag, 
exempelvis Klimatklivet, har instruktioner för att ge en samhällsekonomiskt önskvärd utveckling 
av elbusstrafik. Annars bör Energimyndigheten föreslå lämpliga förändringar av nuvarande stöd.  

Effekter 
Den föreslagna reformen skulle förkorta beslutsprocessen och underlätta beslut hos landets 
kollektivtrafikhuvudmän. Den skulle sannolikt också resultera i att fler busslinjer kan elektrifieras 
som ett resultat av bättre beslutsunderlag och större möjligheter att investera i kostnadseffektiva 
lösningar. 
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Ekonomi 
Reformen kräver tillfälligt ökade resurser till utredning hos Energimyndigheten. I förlängningen 
sänks dock samhällets kostnader för att handla upp elektrifierad busstrafik genom en mer rationell 
process och större kunskap hos berörda aktörer. 

Juridiska frågor 
Frågor om infrastruktur och busstrafik bör kunna hanteras inom dagens regelverk. 

 

Utveckla resepolicyarbetet i statliga 
myndigheter 
Reform 
Vi föreslår att Trafikverket och Naturvårdsverket får i uppdrag att utveckla arbetet med 
resepolicyer inom ramen för förordningen om miljöledning i statliga myndigheter och inom 
nätverket för resfria möten, det så kallade REMM-projektet. Reformen ska bland annat ha som 
målsättning att det i normalfallet inte ska förekomma resor med privat bil i tjänsten eller flygresor 
kortare än 50 mil. Statliga myndigheter bör också få i uppdrag att planera för effektiv användning 
av arbetsgivarens fordon och att uppmuntra hållbart resande till och från arbetet.  

Bakgrund 
Sedan 2009 finns en förordning som innebär att statliga myndigheter ska ha miljöledning62. År 2015 
omfattades 186 myndigheter av kraven63. Ett av kraven är att myndigheterna ska ha en mötes- och 
resepolicy.  

Miljöledningsarbetet följs upp årligen av Naturvårdsverket64. Senaste uppföljningen visar att 
bilresor stod för 33 procent av koldioxidutsläppen från personresor. Det finns inga uppgifter om 
hur stor del som utgörs av användning av privat bil i tjänsten. De kortväga flygresorna stod för 10 
procent av koldioxidutsläppen och långväga flygresor för resterande 57 procent65. 

Naturvårdsverket har tagit fram handledningar och stöd till myndigheterna i deras 
miljöledningsarbete. Man har dock inte fokuserat särskilt på resandet66. 

Många statliga myndigheter har också arbetat med att införa resfria möten inom det så kallade 
REMM-projektet. Där har man samlat erfarenheter och goda exempel. Myndigheter stöttar 
varandra med seminarier, manualer och uppföljningar. Erfarenheterna visar att denna typ av 
nätverksarbete och kunskapsstöd kan ge goda resultat. Ett fåtal aktörer som har infört ny teknik 

                                                           

62 Förordning (2009_907) om miljöledning i statliga myndigheter  
63 Lista finns i Naturvårdsverket 2016: Miljöledning i staten 2015. Rapport 6711. 
64 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Styrmedel/Miljoledning-i-
statliga-myndigheter/ 
65 Framräknat från uppgifter i Naturvårdsverket 2016: Miljöledning i staten 2015. Rapport 6711. 
66 Jannica Häggbom, Naturvårdsverket, muntlig uppgift februari 2017. 



 Rapport C 249  Småreformer för miljöanpassat resande – Förslag till nationella åtgärder som kan 
genomföras inom nuvarande lagstiftning 

 

33 

kan hjälpa en större grupp myndigheter att införa ny teknik och bättre rutiner med små medel.  
Kunskap och aktiviteter kan spridas effektivt 67, 68. 

En vanlig erfarenhet hos organisationer som infört resepolicy är att resmönstren med bil kan vara 
svåra att förändra. Personer som använder privat bil i tjänsten vill ofta fortsätta med det. Orsaken 
är att man väljer den resa som är enklast och bekvämast. Många anställda tycker också det är 
lönsamt att köra med egen bil om att man har fått uppfattningen att ersättningen är högre än den 
verkliga marginalkostnaden för att köra sin bil. 

De fordon som används vid en övergång från privatägda bilar till bilpooler och andra bilar som 
arbetsgivaren tillhandahåller är mer miljöanpassade och trafiksäkra. Resandet med bil minskar 
dessutom vanligen 10-20 procent vid övergång till bilpool utan att verksamheten påverkas 
negativt. Orsaken är att anställda måste planera sitt bilresande bättre när resor ska bokas i förväg 
och det ger effektivare resmönster och frigör tid till effektivare arbete. 

Resor i tjänsten är en del av tjänsteutövningen och arbetsgivaren har därför en skyldighet att 
tillhandahålla trafiksäkra bilar69. När en anställd använder privatägd bil har arbetsgivaren i 
praktiken mycket begränsade möjligheter att ta ansvar för bilens trafiksäkerhetsegenskaper.  

Göteborgs Stad har under lång tid arbetat med styrande resepolicyer och stöd till kommunala 
bolag och förvaltningar70, 71. Där minskade körning med privat bil i tjänsten och korta flygresor i 
takt med att fler enheter tillämpade en striktare policy och breddade utbudet av bilpool.  

Aktörer 
Naturvårdsverket föreslås få ett utökat ansvar för att följa upp statliga myndigheters miljöledning 
och stödja åtgärder för hållbart resande. 

Trafikverket föreslås utveckla projektet REMM för resfria möten till att omfatta resepolicyer och 
åtgärder för hållbart resande. 

Alla statliga myndigheter med miljöledningssystem får ett utökade ansvar för hållbart resande. 

Genomförande 
Vi föreslår att regeringen ger Trafikverket och Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla 
resepolicyarbetet enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Det kan 
göras inom ramen för Naturvårdsverket uppföljning och stöd till de myndigheter som omfattas av 
förordningen. Vi föreslår också att att regeringen ger ett utvidgat uppdrag till Trafikverkets 
REMM-projekt att utbilda, stödja och följa upp dessa delar av miljöledningsarbetet i samarbete 
med Naturvårdsverket. 

Myndigheternas mötes- och resepolicyer ska innehålla regler om att resor med privat bil i tjänsten 
normalt inte ska förekomma (d.v.s. ingen milersättning). Det finns dock många situationer där det 
skulle bli mycket besvärligt eller dyrt för arbetsgivaren att helt undvika privat bilanvändning. 

                                                           

67 http://www.trafikverket.se/remm  
68 Ulf Pilerot, Trafikverket, muntlig uppgift januari 2017. 
69 ”Arbetsgivaren bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den del av arbetsmiljön som trafiken 
utgör. Det gäller oavsett om den anställde kör med företagets eller organisationens fordon, om tjänsteresorna sker med egen bil eller 
om cykel används.” Citat från broschyren Bra arbetsmiljö på väg, Arbetsmiljöverket ADI 578. 
70 Göteborgs Stad 2015: Policy och riktlinjer för resor i tjänsten. Stadsledningskontoret diarienummer 0875/14. 
71 Klimatkompensation i Göteborgs Stad. Interna dokument och uppföljningar. 
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Därför bör respektive myndighet ha föreskrifter som säger vilken typ av resor det kan göras 
undantag för, och vilken nivå i myndighetens organisation som ska godkänna avvikelser och 
undantag. Syftet är att minimera andelen bilresor som måste utföras med privatägda bilar och 
istället öka användandet av bilpoolstjänster och fordon som arbetsgivaren tillhandahåller. 

Om myndigheterna ska kunna följa upp utvecklingen av sitt bilresande behöver den obligatoriska 
miljöredovisning som idag görs av utsläpp från tjänsteresor med bil enligt förordningen delas in i 
två delar, en för privatägda bilar och en för bilar som arbetsgivaren äger eller hyr inklusive bilpool 
och taxi.   

Det är också viktigt att myndigheterna arbetar generellt med åtgärder kring bilresande. Det stöd 
som Naturvårdsverket och Trafikverket bör ta fram kan även innehålla råd om hur organisationer 
kan styra resandet mot miljöanpassade färdmedel. Ruttplanering kan också vara ett verktyg som 
kan behöva stödjas i organisationer med mycket transporter. Resfria möten är ett annat viktigt 
område att stimulera och där är REMM-projektet sedan länge en utgångspunkt. 

På motsvarande sätt bör myndigheterna mötes- och resepolicyer ha skrivningar om att inrikes 
resor kortare än femtio mil, eller ännu hellre att resor till orter inom 50 mil med bra 
tågförbindelser, i normalfallet inte ska göras med flyg. Även här behövs regler om undantag och 
vilken nivå i organisationen som ska godkänna avvikelser och undantag. 

Reformen kan följas upp genom att Naturvårdsverket i sin uppföljning granskar utsläppssiffror för 
bil- och flygresor och föreslår åtgärder för att minimera utsläppen med hjälp av den typ av 
åtgärder som föreslås ovan. För att reformen ska betraktas som framgångsrik ska de beräknade 
utsläppen minska snabbare än teknikutvecklingen för fordon och bränslen, det vill säga att 
utsläppen ska minska som ett resultat av ett förändrat beteende i organisationerna. 

Dessutom bör myndigheterna uppmanas att även uppmuntra hållbart resande till och från arbetet 
som en del av mötes- och resepolicyarbetet. Det kan göras med olika former av tävlingar, 
hälsoprojekt samt cykel- och kollektivreseförmåner.  

Det kan tyckas att resan till arbetet är den anställdes ensak och inget som arbetsgivaren har ansvar 
för. Men det finns flera skäl för arbetsgivare att arbeta med dessa frågor, under förutsättning att 
det görs med uppmuntran och stöd. Resvaneundersökningar hos arbetsgivare har visat att en stor 
majoritet av de anställda anser att det är bra om arbetsgivaren engagerar sig i resan till jobbet72. De 
anställda upplever då att arbetsgivaren tar ansvar och agerar miljöanpassat. Sådan uppmuntran 
kan också underlätta för arbetsgivaren att styra mot ett mer miljöanpassat resande i tjänsten genom 
att anställda som reser kollektivt, går och cyklar till arbetet har lättare att göra tjänsteärenden på 
samma sätt. Arbetsgivaren kan också få en högre acceptans hos anställda för att minimera 
användandet av privat bil i tjänsten och gå över till bilpool om man stödjer ett miljöanpassat 
resande till arbetet. Det kan också vara en del i arbetsgivarens hälsofrämjande arbete att 
uppmuntra denna form av vardagsmotion. 

Det finns säkert många statliga myndigheter som redan arbetar på sätt som beskrivs ovan. 
Reformen syftar till att få alla myndigheter att uppnå ett konsekvent miljöpolicyarbete avseende 
miljöanpassade och trafiksäkra resor med bibehållen eller ökad arbetsmiljökvalitet.   

                                                           

72 Resvaneundersökningar har genomförts hos hundratals privata och kommunala arbetsgivare inom ramen för ett mobility 
management-projekt med arbetsgivarstöd kring hållbart resande i Göteborgs Stad från 2005. 
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Förslag till ändringar i förordningen 
Vi föreslår att Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ändras så att den 
tydligare styr mot miljöanpassat tjänsteresande. Vi föreslår följande ändringar. 

I förordningen står idag: 
15 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten så långt det är möjligt 
använder en energieffektiv informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin 
verksamhet. Myndigheten ska i samma syfte även utarbeta en mötes- och resepolicy. 

Förordningen ändras till: 
15 § Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten så långt det är möjligt 
använder en energieffektiv informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin 
verksamhet och möjliggöra resfria möten. Myndigheten ska i detta syfte utarbeta 
en mötes- och resepolicy. Policyn ska innebära att resandet med personbil 
normalt görs med bilar som arbetsgivaren tillhandahåller medan resor med 
privat bil endast förekommer det föreligger särskilda skäl. Resor kortare än 
50 mil till orter med goda tågförbindelser ska i normalfallet göras med tåg 
medan resor med flyg endast förekommer om det föreligger särskilda skäl.  

Förordningen kompletteras med ny paragraf efter 15 §. 
XX § Miljöledningssystemet ska innehålla uppmuntransåtgärder som syftar till att 
stimulera personalen att ta sig till och från arbetet på ett miljöanpassat och 
hälsobefrämjande sätt. 

I förordningens bilaga står idag: 
Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 
1. Tjänsteresor och övriga transporter 
1.1 Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft, från 
a) flygresor under 50 mil, 
b) bilresor som görs i tjänsten (inkluderar egen bil, tjänstebil, hyrbil, leasad bil, 
taxi), 
c) tågresor, 
d) bussresor, och 
e) maskiner och övriga fordon som används i myndighetsverksamheten. 
 
Texten ändras till: 
Del 2 Uppföljning av miljöledningsarbetets effekter 
1. Tjänsteresor och övriga transporter 
1.1 Utsläpp av koldioxid i kilogram, totalt och per årsarbetskraft, från 
a) flygresor under 50 mil, 
b) bilresor som görs i tjänsten med privatägda bilar 
c) bilresor som görs i tjänsten med tjänstebil, hyrbil, leasad bil, bilpool, taxi 
d) tågresor, 
e) bussresor, och 
f) maskiner och övriga fordon som används i myndighetsverksamheten. 

Effekter 

Personbilsresor 
Statliga myndigheter använder endast miljöbilar. De anställdas bilar kan antas motsvara ett 
genomsnitt av fordonsflottan. Schablonmässigt kan man därför anta att klimatpåverkan från en 
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personbilsresa som flyttas från privatägd bil till arbetsgivarens bil eller bilpool minskar 
klimatutsläppen med minst 50 procent och dessutom minskar utsläppen av hälsofarliga ämnen. En 
övergång från privatägda bilar till bokningsbara företagsbilar och poolbilar minskar dessutom i 
typfallet körsträckorna i med 10-20 procent. 

Trafiksäkerhetsmässigt innebär åtgärden att arbetsgivaren får kontroll över fordonsprestanda hos 
den andel av resorna som flyttas från privat bil till bilpoolsbil, och där tillhandahåller tjänsteresor i 
trafiksäkra och kontrollerade bilar. 

I de fall myndigheter utökar användningen av kommersiella bilpoolsbilar som är publika kommer 
man indirekt medverka till en ökad tillgång till bilpoolsbilar, något som underlättar ett mer 
miljöanpassat resande även hos andra arbetsgivare och privatpersoner. 

Korta flygresor 
De flygresor som undviks genom en striktare policy kommer att ersättas med tågresor i stor 
utsträckning. Det innebär att utsläppen av växthusgaser minskar till mycket låga nivåer för den 
andelen av resandet.  

 

Ekonomi 

Bilresor 
Den synliga kostnaden för att tillhandahålla tjänstebilar och bilpoolsbilar som arbetsgivaren 
förvaltar är i normalfallet högre än den ersättning som betalas för privat bil. Skillnaden kan vara 
upp till femtio kronor per mil. Men milersättning har dolda administrativa kostnader i form av 
arbetstid för administration, kostnad för reseräkningar och ekonomiska transaktioner som kan 
uppskattas till hundratals kronor per månad och anställd. Dessutom finns en risk att anställda av 
ekonomiskt egenintresse anger körsträckor som är längre än de verkliga, samtidigt som en 
övergång till arbetsgivarens bilar som måste bokas brukar resultera i färre körda mil och 
effektivare planering. Allt detta ökar effektiviteten i organisationen. De ekonomiska 
merkostnaderna blir därför betydligt lägre än vad som vanligen är uppfattningen hos arbetsgivare, 
samtidigt som tid kan frigöras från administration och bilkörande. 

Om det trots allt uppstår en merkostnad så kan den motiveras med att det är en acceptabel 
merkostnad för att arbetsgivaren ska kunna ta fullt ansvar för arbetsmiljön när anställda kör bil i 
tjänsten. 

Korta flygresor 
I de fall korta flygresor kan bytas ut mot tågresor utan att restid eller väntan blir orimligt lång 
uppstår inga merkostnader. Tågresor är i normalfallet dyrare än flygresor och en större andel av 
tågresan går att använda till arbete, jämfört med flygresor som till större del utgörs av transfer och 
väntan. 

I de fall en resa kortare än 50 mil tar avsevärt längre tid med tåg är det ett exempel på när 
arbetsgivarens policy ska medge flygresa av både ekonomiska och arbetsmiljömässiga skäl.  

De ekonomiska konsekvenserna av en striktare policy för korta flygresor är att myndigheter i 
normalfallet, och vid en rationell tillämpning av policyn, får lägre eller oförändrade reskostnader 
om man även väger in effektiv arbetstid. 
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Juridiska frågor 
Vi har föreslagit en uppdatering av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 
Det vore det effektivaste sättet att införa reformen. Om det inte går så bör Naturvårdsverket och 
Trafikverket ändå kunna stödja ett sådant policyarbete.  

 

Låt stadsmiljöavtal även omfatta 
godstransporter  
Reform 
Stadsmiljöavtal är ett avtal som Trafikverket tecknar med kommuner. Staden bidrar till 
finansiering av lokala satsningar på kollektivtrafik och cykel som ska skapa förutsättningar för att 
en större andel persontransporter i städer sker med kollektivtrafik eller cykeltrafik. Reformen 
innebär att Trafikverket bör få i uppdrag att ta fram ett förslag till stadsmiljöavtal som även 
omfattar godstransporter.  

Bakgrund 
Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallade 
stadsmiljöavtal, enligt förordning 2015:579. Stödet uppgår till 2,75 miljarder kronor under perioden 
2015 – 2018.73 Regeringen har beslutat att stadsmiljöavtalen ska ingå i den nationella 
infrastrukturplanen. Detta gör det möjligt att teckna längre och mer omfattande avtal än tidigare. 
Regeringen har också aviserat att avtalet ska omfatta 1 miljard kronor per år mellan 2019 och 202974 
.  

Hittills omfattar stadsmiljöavtalen åtgärder för kollektivtrafik och ökat cyklande. Samtidigt växer 
behovet av att också hitta, pröva och kunna finansiera lösningar för framtidens gods- och 
distributionstrafik i städer.  

Effektiva godstransporter genererar nytta för samhälle, näringsliv och medborgare. I takt med att 
städer förtätas och utvecklingen går mot ett mindre bilberoende vardagsliv blir det allt viktigare att 
hitta lösningar för urbana godstransporter som är anpassade till stadsliv och stadsrum.  

Exempel kan vara försök och upplägg kring samordning av varu- och distributionstrafik i 
stadskärnor. Det kan innefatta samlastning av distribution till affärer och butiker i centrala 
stadskärnor, fysisk ombyggnad och reglering av gator för att styra tung trafik eller nya lastbärare 
och cykeldistribution. Här har kommuner stort behov av stöd för att åstadkomma en kombination 
av åtgärder som ökad användning av miljöanpassade distributionsfordon, ökad samordning med 
hjälp av omlastningsnoder och ny laddinfrastruktur.   

Många försök och projekt har genomförts i Sverige och utomlands för att öka graden av 
samordnad godsdistribution i städer. En slutsats är att man i många projekt har haft svårt att hitta 

                                                           

73 www.trafikverket.se, 2017-05-04 
74Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, 2017; Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, 
Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen, ER 2017:07 
 

http://www.trafikverket.se/
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drivkrafter och företagsekonomisk lönsamhet om inte samhället är med och stöttar. Generellt 
verkar det som initiativ har bäst förutsättningar att lyckas i städer och platser där fysiska 
förutsättningar, som mycket trånga gator, driver mot samlastning. Även samarbete med andra 
nyckelaktörer som fastighetsägare verkar vara en framgångsfaktor. Det är därför viktigt att 
godssamordningsprojekt utöver själva logistiken innefattar affärsmodeller, styrmedel och 
incitament för att säkerställa fortsatt drift efter eventuella försöksperioder. 

Generellt har dock offentlig planering oftast fokus på persontrafik, till exempel 
samhällsfinansierade och subventionerande tjänster som kollektivtrafik och färdtjänst. Städer 
byggs och planeras mycket utifrån personers behov av mobilitet, samtidigt som godstrafiken bara 
förväntas fungera utan att ta för mycket plats. Ett problem är också att kompetensnivån kring 
godstransporter ofta är låg. Persontrafikfokuset gäller dock inte bara offentlig sektor. Även hos 
privata godstransportköpare är kunskapen och intresset kring godstransporter ofta lågt. 
Återkommande undersökningar av IVL, Chalmers och GU från transportköpande företag i 
näringslivet visar att miljöfrågor har lägsta prioritet jämfört med kostnad, tid och tidsprecision75. 

Det finns alltså goda motiv för att utvidga stadsmiljöavtalen så att de även kan användas till 
satsningar på gods- och distributionstrafik. Både för att öka insatserna på området rent allmänt, 
men också för att kunna styra insatser till åtgärder som är gynnsamma ur ett stadsmiljöfokus enligt 
grundtankarna med stadsmiljöavtal. 

Genomförande 
Här beskrivs ett tänkt upplägg för gods- och distributionstrafik i stadsmiljöavtalen och vilka 
villkor som kan ingå. Precis som för kollektivtrafik och cykelåtgärder i dagens stadsmiljöavtal är 
det viktigt att godsåtgärder ingår i ett sammanhang där kommunen eller landstingen själva går in 
med verkningsfulla motprestationer. 

Definiton av godsområdet 
Vilka godstransporter bör ingå i upplägget? Förslaget är att alla typer av godstransporter och 
godskategorier kan ingå. Det betyder att långväga godstransporter med staden som mål-, start eller 
genomfart ska tillåtas vara aktuella, likväl som enhetshanterat gods, styckegods och transporter av 
byggmaterial och massor. Naturligtvis ska även distributionstrafik i olika former vara aktuella, till 
exempel i form av terminalhanterat gods såväl som direktleveranser till butiker och affärer. En 
annan aktuell kategori av gods med stor miljöpåverkan är avfalls- och återvinningstransporter. 

Förslag på godsåtgärder som kan ingå 
Godsåtgärder som kan komma i fråga i ett stadsmiljöavtal bör i första hand rikta sig mot 
infrastruktur och liknande investeringar som kan utföras av offentliga aktörer som också kan stå 
för motprestationer. Stöd till investeringar i enbart fordon lämpar sig däremot inte till 
stadsmiljöavtal. Till fordon bör det istället finnas stödsystem för miljölastbilar liknande det för 
elbussar, men med ett bredare fokus för att täcka in även gas- och etanolfordon. 

Stöd bör kunna ges till investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt eller regionalt 
transportbehov och som avser en väg, gata, spåranläggning, terminal eller annan 
omlastningscentral.  

                                                           

75 https://www.chalmers.se/sv/centrum/northern-lead/transportinkopspanelen/Sidor/default.aspx, 2017-05-05 

https://www.chalmers.se/sv/centrum/northern-lead/transportinkopspanelen/Sidor/default.aspx
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Stöd bör också få ges till investeringar i en anläggning eller del av anläggning för att demonstrera 
eller prova transportlösningar för lokal och regional godstrafik som möjliggör ett effektivare 
nyttjande samt lägre miljöpåverkan. Det kan till exempel gälla it-system som gör det möjligt att 
detektera fordon utifrån miljöprestanda. 

Nedan listas exempel på relevanta godsprojekt och områden: 

• Infrastrukturåtgärder och ombyggnad av gator och vägar med tydligt syfte 
att styra och påverka godsdistributörer till ökad användning av fordon 
med lägre avgasutsläpp och buller, eller mot ytsnåla transportslag, högre 
nyttjandegrad av befintliga lastbärare samt befintliga lastbärare med högre 
miljöprestanda. Exempel på projekt: 

o Ombyggnad av kringfartsleder för att styra tung trafik utanför 
känsliga stadsområden, reglering och ombyggnad av stadsgator 
för att påverka användandet av fordon ur storleks-, vikts- och 
miljösynpunkt.  

o Infrastrukturåtgärder med syfte att driftsätta och demonstrera 
automatiserade fordon. 

o Bygga och uppföra kombinerade kollektiv- och godstrafikkörfält. 
o Uppföra speciella lastzoner. 
o Ombyggnad av gator med höj- och sänkbara pollare för att styra 

eller hindra trafik i känsliga stadsområden under vissa tider. 
 

• Ny- eller ombyggnad av terminaler och brytpunkter med syfte att syfte att 
styra och påverka godstrafiken till ökad användning av miljö- och ytsnåla 
transportslag samt högre nyttjandegrad av lastbärare. Exempel på projekt: 

o Många byggprojekt i städer ökar transporterna av byggmaterial, 
större byggelement och byggmassor. Här finns stora miljövinster 
att göra på att samordna transporterna och om möjligt konsolidera 
dem vid speciella omlastningscentraler.  Städer bör därför 
stimuleras till att skapa projekt för att samordna leveranser av 
byggmaterial där leveransupplägget har hög miljöprestanda. Här 
ingår faktorer som samlastningsmöjligheter på in- och utgående 
gods samt möjligheter till att öka andelen intermodala transporter 
för stora och tunga komponenter (betong, stål, glas, väggmoduler) 
till mellanlagring där leverantören ligger mer än till exempel 30 
mil bort. Samarbete med eventuella kombiterminaler och hamnar 
kan då vara aktuellt för att möjliggöra bra mellanlagring.  Även 
speciella miljökrav på ingående transporter är en relevant fråga.  

o Etablering av så kallade torrhamnar eller omlastningsnoder 
utanför städer med restriktioner för trafik inne i städer. Syftet kan 
då vara att styra tung trafik till omlastningsnoderna för att sedan 
med speciellt miljöanpassade fordon sköta den sista transporten 
till mål i eller genom städer. Gäller i första hand enhetsbaserad last 
med containrar. 
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o Avdela ytor, mark och infrastruktur för omlastning inne i städer 
för bland annat styckegods till butiker och affärer. Det kan till 
exempel gälla omlastningsnoder eller mikroterminaler nära 
stadscentra för omlastning mellan lastbil och cykel.  

o Även terminaler, infrastruktur och anpassade lastbärare med syfte 
att hantera avfall och restprodukter kan vara relevant. 
 

• It-system och utrustning för detektering, styrning, ruttoptimering av 
fordon med hänsyn till miljö och lastgrad.  

o Ett exempel kan vara detektering av fordon som ska få köra i 
kollektivtrafikkörfält eller tillgång till känsliga områden. 

o Prioritering eller avgiftssättning av lastbilar efter miljöprestanda 
till vissa målpunkter eller känsliga områden. Exempelvis kan 
hamnar ha miljödifferentierade ankomstavgifter för lastbilar 
utefter Euroklass på samma sätt som idag farledsavgifterna är 
miljödifferentierade utefter fartygens miljöprestanda.  

o Den ökade e-handeln leder till allt fler leveranser med 
distributionsbilar till bostadsadresser. Här finns ett tydligt behov 
av att styra och kosolidera dessa flöden. 
 

• Tank- och laddningsstationer för miljöfordon som drivs med el eller 
biogas. Laddinfrastruktur för el- och gasdrivna lastbärare som lastbilar bör 
kunna komma i fråga för stadsmiljöavtalen om de ingår i en större 
paketlösning med andra inslag såsom krav från stadens sida om 
utsläppsgränser för vissa områden eller specifika upphandlingar. Om man 
däremot endast söker för laddinfrastruktur bör istället Naturvårdsverkets 
stöd till lokala klimatinvesteringar vara förstahandsalternativet. 
 

• Uppställningsplatser för fordon. Generellt är det brist på 
uppställningsplatser för tunga lastbilar i och kring städer och andra större 
målpunkter för gods som hamnar. Vid införande av nya krav och 
restriktioner kan efterfrågan på uppställningsplatser antas öka än mer.  

 

Motprestation 
Godstransportåtgärder ska, precis som gäller för stadsmiljöavtal till kollektivtrafik- eller 
cykelåtgärder, kombineras med motprestationer från kommun eller landsting. Motprestationen bör 
dock inte nödvändigtvis behöva vara direkt kopplad till godstransporter. Det skulle istället kunna 
handla om åtgärder för att minska personbilstrafiken i en kommun, som syftar till att underlätta 
för godstrafikens framkomlighet. De motprestationer som är godkända för kollektivtrafik- och 
cykeltrafik med syfte att tydligt öka andelen hållbara transporter bör också vara giltiga även för 
godsåtgärder. Olika insatser i ny infrastruktur för vägar och terminaler bör följas upp med 
kommunala motprestationer gällande reglering av trafiken för att tillse att gjorda investeringar får 
avsedd effekt. Ett exempel kan vara införande av miljözoner. 
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Som motprestation behöver kommunen eller landstinget åta sig att genomföra åtgärder som bidrar 
till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Det kan handla om följande: 

• Utforma gator och anpassa hastigheten i tätorten för gående, cyklister och 
kollektivtrafik, där också godstrafiken finns med planläggningen. 

• Parkeringsstrategier, parkeringstal och avgifter i syfte att minska 
biltrafiken i staden. 

• Mobility management-åtgärder för att öka andelen resande med 
kollektivtrafik, cykel och gång. 

• Införa lokala incitament och styrmedel. Som exempel kan man tänka sig 
att stöd till ett kombinerat buss- och godskörfält kräver motprestationen 
att ta fram miljökriterier för vilka godstransporter och fordon som ska få 
färdas i körfältet.  

• Införande eller utvidgning av miljözoner för tung trafik och, om möjlighet 
ges i lagen, även för personbilar. 

• Planering i tidigt skede med att utreda förutsättningar för effektiva 
miljövänliga urbana transporter, till exempel upprättande av gröna 
transportplaner för speciella områden där godstransporterna är en del av 
planen. 

Den sökandes motprestationer bör till omfattning svara mot de åtgärder som stöd söks för. 
Åtgärder och motprestationer bör ha ett brett fokus för att främja en hållbar stadsmiljö. 

Aktörer 
Kommuner är den part som har störst rådighet över stadsmiljöfrågorna gällande byggande, drift 
och reglering av gator, vägar samt annan allmän platsmark. Det gör att kommunerna är naturliga 
sökande för stadsmiljöbidrag för gods, men också i form av att leverera motprestationer som ökar 
nyttan av erhållet stöd. 

Regioner och landsting kan också vara en relevant sökande part för stadsmiljöavtal, till exempel 
gällande etablering av regionala samlastningscentraler.  

Privata aktörer som exploatörer, fastighetsägare och speditörer skulle kunna vara 
bidragsberättigade för godsprojekt med stor samhällsnytta. Detta då stora delar av dagens 
godstransporter, till skillnad från kollektivtrafiken, är kommersiellt styrda.  Ett motiv är att 
undvika att kommuner och landsting med hjälp av statliga pengar etablerar parallella 
godsdistributionssystem och på så vis skapar suboptimeringar. Exempel på en suboptimering kan 
vara att en kommun upphandlar ett eget distributionssystem för sina kommunegna transporter. En 
sådan åtgärd kan visserligen ge miljöfördelar om man enbart bedömer kommunens 
miljöbelastning. Om systemgränserna sätts vidare kan dock minskade utsläpp för kommunen ätas 
upp av ökade utsläpp för de existerade godssystemen. 

Relevanta projekt skulle då behöva ingå i ett större program som innefattar kommun eller 
landsting som projektpart och som del i att leverera relevanta motprestationer. 

Effekt 
Ett stadsmiljöavtal för godslösningar skulle kunna påverka både antalet körda fordonskilometer 
med distributionsfordon samt utsläppen från de fordons som används. I viss mån kan också 
långväga lastbilstransporter ersättas med tåg och slutleverans till målpunkter med 
distributionslastbilar i centrala stadsdelar ersättas med cykeldistribution. Åtgärden bedöms kunna 



 Rapport C 249  Småreformer för miljöanpassat resande – Förslag till nationella åtgärder som kan 
genomföras inom nuvarande lagstiftning 

 

42 

ge påtagliga effekter på minskad klimatåverkan och utsläpp av hälsovådliga ämnen.  Även 
potential att minska bullerstörningar är en viktig effekt. 

Reformen bedöms också som del i ett större program kunna leda till snabbare introduktion av 
miljöfordon inom godstransportsektorn jämfört med dagens utveckling. Det skulle i så fall ge 
åkare med miljöambitioner möjligheter att göra investeringar som idag inte är möjliga i en 
konkurrensutsatt verksamhet med låg betalningsvillighet för miljösatsningar. Behovet av 
verkningsfulla åtgärder inom godstransportsektorn är också extra stort eftersom den sektorn inte 
har kan öka sin miljöanpassning genom offentliga upphandlingar som busstrafik. 

Ökad samordning av transporter har också potential att leda till lägre kostnader för såväl den 
offentliga som privata sektorn. En annan viktig faktor är att bidra till ökad tidsprecision i 
godstransortsystemet vilket kan ge stora samhällsekonomiska vinster. För att uppnå sådana 
effekter kan stadsmiljöavtal spela en roll om åtgärder sätts in både beträffande nya logistikupplägg 
i kombination med trängselminskande motprestationer för personbilstrafiken. 
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Reformer som behöver utvecklas  
För tre reformer på vår ursprungliga förslagslista har vi haft svårt att bedöma om de vore lämpliga 
att införa. Det behövs mer utredningar. De redovisas här. 

 

Skattebefria el till framdrift av fartyg 
Frågeställning  
Idag får Trafikverket och andra som använder el till framdrift av fartyg betala skatt på den. Det 
behövs inte för diesel som fartygsbränsle. I Norge är det tvärtom vilket ger incitament för övergång 
till eldrift. Vore det möjligt och lämpligt att göra på motsvarande sätt i Sverige? 

Vad vi kommit fram till – sammanfattning 
Problemet är inte att skattesatser på el är olika beroende på användningsområden. Det finns en 
nedsättning för el till fartyg, men den gäller endast för fartyg som är större än typiska färjor som är 
lämpliga att elektrifiera. Det skulle krävas en ändring av lagen om elskatt så att även mindre fartyg 
får skatterabatt. Det skulle inte påtagligt ändra prisbilden, men skulle i någon mån minska 
kostnaderna för eldrivna färjor. 

Genomgång av frågan 
Skatten på elektricitet är i normalfallet 29,5 öre per kWh. Dagens skatteregler76 innebär att fartyg 
med minst 400 bruttodräktighet som använder landström med 380-voltsanslutning får 
skattereduktion. Fartyg som köper el i svenska hamnar och uppfyller kraven kan ansöka om 
återbäring av den del av elskatten som överstiger 0,5 kWh. 

Exempel på fartyg som skulle kunna framdrivas elektriskt är färjor i linjetrafik som inte kör alltför 
långt såsom älvfärjorna i Göteborg, Djurgårdstrafiken, Hammarby sjöstadsfärjor och olika bilfärjor. 
Denna typ av båtar har mindre bruttodräktighet och får därför betala full elskatt. 

Landström används av olika typer av mindre båtar och större skepp, både vid privat användning 
och yrkesmässig drift. Lagstiftarens motiv till att begränsa skattenedsättningen till minst 400 
bruttodräktighet var att de största miljövinsterna uppstår om fartyg som framställer el med en 
hjälpmotor ges skattelättnad för landström. Det rör sig normalt om större skepp i yrkesmässig 
sjöfart.  

Diesel för kommersiell sjöfart är däremot skattebefriad. Dagens beskattning av energi till 
fartygsdrift är alltså differentierad till eldriftens nackdel och det är inte optimala styrmedel från 
miljösynpunkt. 

                                                           

76 Lag (1994:1776) om skatt på energi 
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Sjödiesel till färjor kostar c:a 5 kr per liter77 och innehåller 10 kWh. Om motorns verkningsgrad är 
maximalt 30 procent blir drivmedelskostnaden för att driva båten minst 1,50 kr per kWh 
motoreffekt.  

En färja som drivs med el från land betalar c:a 1,40 kr per kWh inklusive skatt78. Om elen används 
till att ladda batterier och systemet från laddning till drift har en verkningsgrad på 80-90 procent 
blir den jämförbara drivedelskostnaden ungefär lika hög, alltså runt 1,50 kr per kWh motoreffekt. 
Om lagen ändras så att även mindre fartyg än 400 bruttodräktighet skulle få möjlighet att ansöka 
om skatterabatt sjunker kostnaden till ungefär 1,20 kr. Det skulle ge en 20-procentig minskning av 
elkostnaden. 

Eldrivna färjor har höga fasta kostnader för elanslutning, batterier, ny teknik och avskrivning. 
Skillnaden i kostnader mellan dieseldrift och eldrift i färjetrafik utgörs till stor del av sådana fasta 
kostnader och inte drivmedel79. Totalkostnaden med nuvarande prisbild blir alltså inte särskilt stor 
även om skatten på land-el skulle sättas ned. Men givetvis skulle en skattelättnad sänka 
merkostnader och därmed göra eldriven färjetrafik mer attraktiv80. 

Man behöver väga fördelar med en skattenedsättning för fartyg med lägre bruttodräktighet än 400 
mot nackdelar med att annan användning av el som redan är elektrifierad, exempelvis belysning 
och värme, också skulle subventioneras. Skattebortfallet från lågbeskattad el till själva framdriften 
skulle däremot inte bli större än det bortfall som redan uppstår genom den diesel som används 
idag. Man behöver göra någon form av bedömning av en lämplig gräns för bruttodräktighet. 

En stor del av färjetrafiken är offentligt upphandlad. Där finns en viss betalningsvilja för att ställa 
krav på eldrift. Men den det finns även kommersiell trafik som skulle kunna påverkas av en 
nedsatt skatt och där spelar elkostnaden förmodligen större roll. Här är några exempel81: 

• Ressel Rederi som kör M/S Emelie från Hammarby Sjöstad via Djurgården till Nybroplan 
• Koster Marin kör kommersiell trafik med godsfärja 
• Ornötrafiken (bilfärja) 
• Dagsturstrafik på Göta kanal 
• Sightseeingbåtar som t.ex. Paddan i Göteborg och Delfinbåtarna i Stockholm 

 

I Norge är skatten för el till kommersiell trafik nedsatt från 1 jan 201782. Se länkar. 
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/elektrisk-kraft/ 
http://www.skatteetaten.no/globalassets/saravgifter/avgiftsrundskriv/2017-elektrisk-kraft.pdf (sid 
12). 
 

 

                                                           

77 Energiskatt på el till skärgårdsfartyg. PM från Echandia Mariene 2015. 
78 Energiskatt på el till skärgårdsfartyg. PM från Echandia Mariene 2015. 
79 Reine Pettersson, Teknikchef Styrsöbolaget, personlig uppgift 2017. 
80 Joachim Skoogberg, Echandia Marine AB, personlig uppgift 2017. 
81 Joachim Skoogberg, Echandia Marine AB, personlig uppgift 2017. 
82 Joachim Skoogberg, Echandia Marine AB, personlig uppgift 2017. 

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/elektrisk-kraft/
http://www.skatteetaten.no/globalassets/saravgifter/avgiftsrundskriv/2017-elektrisk-kraft.pdf
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Kan kommunala hamnavgifter i större grad 
baseras på nyttjande av hamnservice? 

Frågeställning  
Dagens hamnavgifter motverkar enligt uppgifter inom sjöfartsnäringen transporter längs kusterna 
(t.ex. Norrlandskusten) med flera anlöp. Går det att ändra avgifterna så att sjötransporter gynnas?  

Vad vi kommit fram till – sammanfattning 
De olika hamnavgifterna är komplicerade och vi har inte hunnit göra någon utförlig kartläggning 
av de faktiska kostnaderna inom ramen för vårt uppdrag. Men vårt intryck är att hamnavgifterna i 
huvudsak avspeglar kommunernas kostnader och till stor del baseras på nyttjandet. Det krävs mer 
utredning om för att ta reda på om en annan differentiering vore möjlig, hur den skulle kunna 
gynna sjöfart, och hur ett förslag i så fall skulle kunna utformas.   

Genomgång av frågan 
Avgifter för att anlöpa en hamn är uppdelade på fartygshamnavgift, varuhamnsavgift och 
farledsavgift. Till dessa avgifter tillkommer ibland avfallshanterings- och miljöavgifter, 
hamnskyddsavgifter (ISPS), serviceavgifter och eventuellt spåravgifter för järnväg. Med undantag 
för farledsavgiften som är statlig, så fastställer hamnen själv kostnadsnivåerna och de skiljer sig åt 
mellan hamnarna. Om terminalverksamheten och den kommunala hamnmyndigheten är 
organisatoriskt skilda sätter terminalen tarifferna för varuhamnavgifterna. 

Farledsavgift 
Farledsavgiften är tvådelad där den ena delen tas ut på fartygets bruttodräktighet och den andra 
på lastat och lossat gods. För inrikes trafik tas den godsbaserade avgiften ut endast för lastat gods.  

Den godsbaserade avgiften tas ut med 2,97 kr per ton gods och med 1,08 kr för lågvärdigt gods. 
Den del av farledsavgiften som tas ut på fartygets bruttodräktighet tas ut med 2,75 kr för varje 
enhet av fartygets bruttodräktighet för godsfartyg. 

Fartyg som installerat utrustning för reduktion av utsläppen av kväveoxid erhåller en rabatt på 
den bruttodräktighetsbaserade farledsavgiften. Reduktionen startar vid en utsläppsnivå om 6 
g/kWh och går ner till under 0,5 g/kWh där fartyg är helt befriade från bruttodräktighetsbaserad 
farledsavgift. 

Farledsavgift betalas till Sjöfartsverket och nivåerna kan inte påverkas av hamnen. Nya 
farledsavgifter planeras att införas 2018, där en tydligare miljödifferentiering ingår. 

Fartygshamnavgift 
Fartygshamnavgift utgår varje gång ett fartyg anlöper en hamn. Avgiften baseras på GT (Gross 
Tonnage), ofta enligt 1969 års mätregler. De flesta hamnarna i Sverige har någon form av 
miljödifferentiering av fartygshamnavgiften, främst med avseende på NOx, men inte alla. 
Kostnaderna ligger på runt 1,50-3,50 kr per GT. 

När det gäller kostnader för att lämna spolvatten och toalettavfall så tycks det vara en fast avgift i 
några kommuner och en rörlig kostnad i andra.  
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Varuhamnsavgift – konventionell sjöfart 
Varuhamnsavgift erläggs för varor som lossas eller lastas från eller till fartyg eller pråm. Avgiften 
baseras på varans bruttovikt per ton eller per enhet. Priset är oftast förhandlingsbart och inte 
tillgängligt i allmänna hamntaxor. 

Avfallshanterings- och miljöavgift 
Många hamnar verkar ha en särskild avgift för avfallsmottagning från fartyg separerad från 
fartygshamnavgiften. Orsaken är svensk lagstiftning med anledning av den s.k. Östersjöstrategin 
och ett EU-direktiv. Östersjöstrategin baseras på Helsingforskommissionens (HELCOM) 
rekommendationer 19/7 till 19/13, vilka är införda i svensk lag. EU direktiv 2000/59/EG, som gäller 
fr.o.m. 2002-12-28 i EU:s medlemsstater, reglerar mottagningsanordningar i hamn för 
fartygsgenererat avfall och lastrester och anger minimikrav för hur mottagning m.m. skall ske. 

Hamnskyddsavgift (ISPS-code Port security fee) 
Hamnskyddsavgift betalas för passagerare, fordon och varor som sjöledes lossas, lastas, 
transiteras, transporteras eller på annat vis sjö- eller landsätts innanför ISPS-områdets gränser. 

Hamnserviceavgifter 
Avser kostnader för bland annat trossföring, förhalning, inkoppling av färskvatten, inkoppling av 
elkabel etc. 

Idag finns även en rabatt för fartyg som är klassade enligt Inland Waterway och opererande inom 
området Göteborg–Vänern. Fartygen får 25 procents rabatt på fartygshamnavgiften. 

Räkneexempel 
Vi har gjort ett enkelt räkneexempel för ett 500 GT containerfartyg med plats för ca 140 st 20-
fotscontainer och antar att de vill lasta och lossa 20 containers med en genomsnittlig vikt på 15 ton. 
Ett mindre containerfartyg för kustsjöfart med en kapacitet runt 140 TEU antas ha en storlek på 
500GT.  

Antag att 20 container lastas och lossas med i snitt 15 ton per container vid ett anlöp. Det är ett 
rimligt exempel för kustsjöfart. Det innebär följande kostnader: 

Farledsavgift 2.266 kr 
Fartygshamnavgift 1.250 kr 
Varuhamnavgift 9.500 kr 
SUMMA 13.016 kr 

 

Kostnaderna skulle hamna runt 13.000 kr, varav närmare 10.000 kr är godshanteringskostnader 
som bestäms av hur mycket som lastas och lossas. Värdena är rätt osäkra då de skiljer sig mellan 
hamnar och även är förhandlingsbara.  

Räkneexemplet skulle kunna tyda på att ändrade kommunala hamnavgifter inte skulle gynna 
kustsjöfarten i någon större omfattning eftersom andra faktorer tycks spela större roll. Å andra 
sidan kan kanske nuvarande avgift ha stor betydelse för vissa transportupplägg. Det har inte varit 
möjligt att utreda frågan vidare inom ramen för detta projekt. IVL deltar ett större Vinnovaprojekt 
om sjöfart som ska vara klart i november 2018. Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar 
ingår i projektet. Där kommer man kunna säga mer om dessa frågor. 
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Kan Swedavia ges ett ansvar för att dämpa 
efterfrågan på flygresor 
Frågeställning  
Idag har Swedavia inget uttalat ansvar för att påverka resenärers val av transportslag. Frågan var 
om det vore lämpligt att föreslå en reform där ett ansvar ges Swedavia för att bidra till 
beteendeförändringar som syftar till att bromsa flygresande, kanske i första hand i relationer där 
det finns lämpliga tågalternativ. Man skulle exempelvis kunna ta fram förslag till riktlinjer och 
interna mål som utgår från miljömålsberedningens utsläppsmål för trafiken. 

Vad vi kommit fram till – sammanfattning 
Att ge förändrade ägardirektiv behöver kräver nya skrivningar i bolagsordningen för Swedavia. 
Eftersom bolagsordningen godkänns av riksdagen innebär det att reformförslaget inte längre är att 
betrakta som en mindre reform. En annan och möjligen framkomlig väg kanske kan vara att 
regeringen via sin ägarenhet för statliga bolag ger statens representant i Swedavias styrelse i 
uppdrag att lyfta frågan till diskussion. 

Genomgång av frågan 
Swedavia är ett statligt bolag som har i uppdrag att äga och driva flygplatser. Bolaget ska 
medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att riksdagens transportpolitiska mål 
uppnås83. Swedavia påverkar i formell mening inte trafikeringen eftersom den sköts av flygbolag.  

Swedavia och Transportstyrelsen har med ett framsynt arbete positionerat Sverige som en proaktiv 
aktör när det gäller att minska flygets miljöbelastning. Arbetet till trots är fortfarande flygets 
klimatpåverkan en av de stora utmaningarna för transportsektorn, speciellt som det internationella 
flygresandet fortsätter att öka med betydligt större tillväxtakt jämfört med de effektiviseringar som 
sker beträffande teknik och ett effektivare nyttjande av flygplanskapacitet.  

Swedavias nuvarande utåtriktade kommunikation ger heller inte uttryck för att ökningen av 
flygresandet i sig är ett problem, enligt följande uttalande från Swedavias vd i januari 201784 :  

– Det är bra att regeringen tagit fram en strategi där flygets stora betydelse för 
svensk tillgänglighet och tillväxt slås fast. Samtidigt är jag bekymrad över den 
föreslagna flygskatten, som bedöms ha mycket små effekter på klimatutsläppen och 
riskerar bli en svensk konkurrensnackdel, inte minst när det gäller internationella 
flygbolag. Swedavia tror mer på globala överenskommelser och satsningar för att 
stimulera såväl utbud som efterfrågan på förnybart flygbränsle, säger Jonas 
Abrahamsson, vd. 

En tänkbar reform skulle därför kunna syfta till att ge Swedavia ansvar för att bidra till 
beteendeförändringar som syftar till att bromsa ökningen av flygresandet. En utgångspunkt skulle 
då vara Statens ägaranvisning till Systembolaget. Där står följande: 

                                                           

83 https://www.swedavia.se/om-swedavia/bolagsstyrning/#gref 
84 https://www.swedavia.se/om-swedavia/nyheter/. Nyhet 2017-01-27 
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”Bolagets uppdrag är att med ensamrätt, och med ansvar och god service, sälja sprit, 
vin och starköl och att informera om alkoholens skadeverkningar.”   

 

För Swedavias del skulle det kunna innebära ett ansvar för att informera om flygets 
skadeverkningar, till exempel om klimateffekter av flygningar på hög höjd.  En annan 
utgångspunkt skulle kunna vara Trafikverkets fyrstegsmodell, vilket innebär att information och 
åtgärder som minskar behovet av flygresande också ska vara en del av arbetet.   

 

 

Reformer som inte har utretts 
Inledningsvis tog vi fram ytterligare några förslag på tänkbara reformer. Under utredningens gång 
har vi kommit fram till att dessa idéer inte var lämpliga att gå vidare med. Här redovisas dessa 
förslag och varför vi inte gått vidare med dem.  

 

Riktlinjer för investeringar i laddning av 
elfordon 
Vi presenterade en idé om att utforma stödpaket riktat mot kommunala förvaltningar, 
parkeringsbolag, bostadsbolag och energiföretag, i kombination med riktlinjer för nationella bidrag 
och investeringar, exempelvis klimatklivet, så att dessa ges till yteffektiv och skalbar laddning i 
flerbostadshus. 

Varför vi inte gått vidare 
Det finns flera liknande projekt som innehåller riktlinjer och råd om laddning. Som några exempel 
kan nämnas att SKL ska presentera en rapport under våren som stöd till kommuner om de 
juridiska frågorna kring laddning, samt projektet Hemmaladdning, som har genomförts av aktörer 
inom Göteborgs Stad där man presenterat flera lösningar och erfarenheter om dessa frågor. Det 
finns också flera marknadsaktörer som börjar erbjuda storskaliga lösningar till konkurrenskraftiga 
priser. Vi bedömde därför att det redan finns tillräckligt bra stöd om dessa frågor. 

 

Paket med cykelbefrämjande åtgärder 
Vi tog fram en lista med sex tänkbara åtgärder kring cykling. De handlade om cykelplanering i 
tätort och region, cykel på regiontåg, professur i cykelinfrastruktur, Jernhusens möjligheter att 
stimulera cyklande och om cykeldata i vägdatabasen. 
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Varför vi inte gick vidare med hela paketet 
Vi valde att lyfta ut idéerna om regional cykelplanering och lyfta in dem i en av reformerna som 
föreslås ovan. Behovet av att kunna finansiera regional cykelinfrastruktur med nationella medel tas 
upp i reformen om statlig medfinansiering i regional transportplanering. Flera av de andra idéerna 
är fortfarande möjliga att utreda, men det har inte funnits tid att utreda ytterligare cykelåtgärder 
inom ramen för detta uppdrag.  
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