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Sammanfattning  
 
Styrmedel har olika utformning och egenskaper och därmed olika 
förutsättningar att bidra till att transportsystemet används effektivare.  
 
Praktisk användning av styrmedel kommer i många fall att vara en del av ett 
åtgärdspaket som ska avhjälpa en kapacitetsbrist i transportsystemet. I enskilda 
fall kan styrmedlen vara en tillräcklig åtgärd för att avhjälpa en kapacitetsbrist, 
medan det i andra fall krävs kompletterande åtgärder. 
 
Trafikverket delar in styrmedlen i tre block utifrån åtgärdernas huvudsakliga 
karaktär och styrande funktion: ekonomiska styrmedel, administrativa 
styrmedel samt informativa styrmedel. Det handlar enbart om styrmedel som 
kan hänföras till de inledande stegen i fyrstegsprincipen. 
 
Ekonomiska styrmedel  Administrativa 

styrmedel 
Informativa styrmedel 

Avgifter och skatter Restriktioner  Intelligenta 
transportsystem (ITS) 

Handel med 
utsläppsrätter 

Principer för 
kapacitetstilldelning 

Mobility management och 
hållbart resande  

Subventioner och 
rabatter 

  

Figur 1. Kategorisering av styrmedel 
 
Ekonomiska styrmedel har den egenskapen att de påverkar beteenden så att det 
är de aktörer som lättast kan göra anpassningar som genomför sådana. Avgifter 
och skatter är det mest framträdande ekonomiska styrmedlet. De har både 
styrande, finansierande och internaliserande utformning, i varierande 
utsträckning. 
 
Handel med utsläppsrätter sker inom ramen för EU:s system ETS. Det är ett av 
de viktigaste verktygen som EU använder för att uppfylla sina åtaganden om att 
minska utsläppen av växthusgaser. 
 
Subventioner och rabatter förekommer i olika former inom transportområdet, 
exempelvis genom offentliga organs upphandling av kollektivtrafik. En annan 
form av subvention är transportstöd, ett regionalpolitiskt bidrag som ska 
kompensera för ökade kostnader beroende på långa avstånd.  
 
Administrativa styrmedel är särskilt betydelsefulla i situationer då man vill vara 
mer säker på att uppnå en specifik effekt. Den mest ingripande formen av 
styrmedel benämns här restriktioner och kan ha formen av författningar, 
tillstånd eller beslut.  
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För tåg och flyg tilldelas trafikföretagen kapacitet. Där har infrastruktur-
förvaltaren visst utrymme att utveckla de närmare principerna för tilldelningen.  
 
Med intelligenta transportsystem (ITS) avses användning av informations- och 
kommunikationsteknik inom transportområdet som styr kapaciteten mer 
dynamiskt och underlättar användningen av transportsystemet. Denna form av 
styrmedel kontrasterar mot administrativa styrmedels mer ”stela” utformning 
och tillämpning.  
 
Mobility management kan ses som den minst ingripande formen för att påverka 
användningen av kapaciteten i transportsystemet. Den är därmed inte 
nödvändigtvis mindre effektiv. Det handlar om steg 1-åtgärder, som exempelvis 
aktörssamverkan. I praktiken kan det handla om att planera för mer effektiv 
privatbilism och att uppmuntra trafikanter att samåka, gå med i bilpooler, åka 
kollektivt, cykla och gå.  
 
De slutsatser och förslag vi redovisar handlar generellt om vilken färdriktning 
som bör väljas. Syftet med de åtgärder vi föreslår är att åstadkomma effektivare 
användning av kapaciteten och långsiktig hållbarhet. 
 

Övergripande slutsatser och förslag 
 

• Styrmedel bör ges en mer framträdande plats i infrastruktur- och 
samhällsplaneringen som en del av kombinationen av åtgärder. 

 
Hittills har planeringen av landets transportinfrastruktur i princip utgått från att 
behov ska täckas med investeringar. Att utifrån en medveten strategi styra 
användningen av kapaciteten i transportsystemet genom steg 1- och steg 2-
åtgärder är relativt nytt i Sverige. 
 
Åtgärder enligt fyrstegsprincipens två inledande steg bör bli ett mer 
framträdande inslag för att tillgodose kapacitetsbehoven i transportsystemet. De 
måste både finnas med i planeringen och tillämpas i praktiken. Sådana åtgärder 
består till väsentlig del av styrmedel. Inslagen av sådana är fortfarande få, och 
den typen av åtgärder är inte tillräckligt prövad.  
 
Det finns dock en mängd styrmedel i form av steg 1- och steg 2-åtgärder, trots 
den begränsade praktiska tillämpningen. Rätt utformade och tillämpade kan de 
påverka användningen av kapaciteten. Det handlar därmed i huvudsak om att 
utveckla och använda redan identifierade styrmedel snarare än att identifiera 
nya.  
 
Alla typer av identifierade åtgärder är emellertid inte generellt tillämpliga, utan 
de har olika förutsättningar att effektivisera kapacitetsanvändningen. Det 
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handlar om att möta kapacitetsbehov med en mix av åtgärder som inkluderar 
styrmedel. Ett sätt att stärka betydelsen av sådana åtgärder skulle kunna vara att 
regelmässigt avsätta en viss summa pengar för åtgärder i de inledande stegen av 
fyrstegsprincipen.  
 

• Det behövs en samlad syn på hur styrmedel av olika slag långsiktigt ska 
utformas och tillämpas inom transportområdet för att kapaciteten ska 
användas effektivt och vi ska nå långsiktig hållbarhet inklusive 
bibehållen konkurrenskraft. 

 
De styrmedel som förekommer tillämpas och förvaltas av offentliga organ eller 
offentligägda bolag på nationell och regional nivå. Det handlar exempelvis om 
Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Swedavia, Trafikverket, Transportstyrelsen 
och om de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 
 
Styrmedel har historiskt införts ”styckevis och delt” utan förankring i någon 
övergripande strategi eller med helhetssyn när det gäller tillämpning. Olika 
styrmedel måste samspela, och man måste beakta gränsytorna mellan olika 
delar av transportsystemet om styrmedlen ska leda till effektiv 
kapacitetsanvändning.  
 
 

• När skatter och avgifter utformas på transportområdet bör den 
vägledande principen vara att transporter ska belastas med de 
kostnader som uppstår som en direkt följd av att de utförs.  

 
En etablerad transportpolitisk princip i Sverige är att transporter ska betala för 
de kostnader, inklusive externa effekter, som de ger upphov till. Detta kan 
möjligen vara fallet för något enstaka segment men de flesta typer av transporter 
täcker inte de kostnader (inklusive externa effekter) som uppstår som en följd av 
att de utförs.  
 
I dag finns betydande skillnader i kostnadsansvar mellan transportslagen. 
Internaliseringsgraden brukar användas för att belysa de behov som kan finnas 
av att öka eller minska avgiftsuttaget i olika delar av transportsektorn. Därmed 
avses kvoten mellan det pris som tas ut och transportens samhällsekonomiska 
marginalkostnad. En del av internaliseringen av sådana kostnader kan ske 
genom restriktioner, en annan del genom ekonomiska styrmedel. En kvot som 
understiger ett (100 procent) indikerar att det kan finnas skäl att höja 
avgifter/skatter. Det omvända gäller för värden som överstiger ett.  
 
I det ”pris” som ställs mot kostnaden vid beräkning av internaliseringsgraden 
tar man i regel inte hänsyn till alla avgifter och skatter för en viss transport. Man 
beaktar enbart sådana avgifter och skatter som är konstruerade så att de kan 
anses kopplade till kostnaden. Saknas en sådan koppling anses avgiften eller 
skatten inte vara internaliserande. På vägområdet gäller exempelvis att 
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drivmedelsskatter är internaliserande, medan fordonsskatter inte anses vara det 
och därför inte bidrar till den uppskattade internaliseringsgraden.  
 
Alla avgifter och skatter anses alltså inte relevanta vid beräkning av 
internaliseringsgraden. Frågan om vilka avgifter och skatter som ska beaktas vid 
beräkning av internaliseringsgraden är föremål för diskussion.  Vissa menar att 
även de fasta avgifterna och skatterna bör beaktas eftersom de påverkar 
konkurrensförutsättningarna och transportvolymerna. Analysen av denna fråga 
bör fördjupas så att internalisering på sikt kan ge önskad styreffekt. 
 
Tabell 1 redovisar den ungefärliga internaliseringsgraden för olika delar av 
transportsektorn. Det finns större eller mindre osäkerhet i siffrorna för de olika 
trafikslagen. De huvudsakliga dragen är dock entydiga. 
 
För järnväg ligger beräknade marginalkostnader för infrastruktur, olyckor, 
buller och emissioner till grund för beräkningen, tillsammans med 2012 års 
banavgifter. För väg gäller motsvarande beträffande marginalkostnaderna. 
Däremot tillgodoräknas inte vägtrafiken alla avgifter och skatter inom området 
vid beräkning av internaliseringsgraden. Orsaken är att det är enbart 
drivmedelsskatterna som anses ”marginalkostnadsrelevanta” i 
samhällsekonomisk mening. 
  
För luftfart är kostnader beräknade för infrastruktur, olyckor, emissioner och 
buller. Den angivna internaliseringsgraden inkluderar en beräkning av de 
kostnader som utsläppen av koldioxid orsakar. Hänsyn har emellertid inte tagits 
till handeln med utsläppsrätter som nu bidrar till internaliseringen. 
 
När det gäller sjöfart har marginalkostnader för infrastruktur, olyckor och 
emissioner beräknats. Marginalkostnaderna består huvudsakligen av kostnaden 
för utsläpp av koldioxid, kväveoxider och svaveldioxid. 
 
Trängsel har generellt visat sig svårt att kostnadsberäkna, och den ligger därför 
inte till grund för de i tabellen angivna värdena. Mycket talar för att trängsel, 
varhelst den uppstår i transportsystemet, bör hanteras med utgångspunkt från 
faktiska observationer. Därmed är det möjligt att värdera internaliseringsgraden 
med utgångspunkt från de kostnader som faktiskt är beräknade.   
 
Internalisering 
(procent) 

Järnväg Väg Luftfart Sjöfart 

Godstrafik 30 40-50 - 40 

Persontrafik 60 90 60-80 55 

Tabell 1. Internaliseringsgrader i procent 
 
Det intervall som anges för godstrafik på väg beror till viss del på typ av väg och 
på om lastbilen har släp eller inte. Den stora förklaringen är dock osäkerhet i 
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fråga om hur effekten av buller ska värderas för lastbilar med släp där ett 
intervall anges. Intervallet avseende luftfarten kommer sig av att 
marginalkostnaderna har skattats för såväl ett optimalt som ett ineffektivt 
utnyttjande av flygplatser. 
 
I Sverige är priset för lågt på transporter av gods både på järnväg och väg. Med 
tanke på de stora skillnaderna mellan kostnader och avgiftsuttag skulle en ökad 
internaliseringsgrad kunna få betydande konsekvenser för priset på 
godstransporter som helhet.  
 
Personbilstrafik betalar i princip för sina samhällsekonomiska 
marginalkostnader. De skatter som tas ut av privatbilismen är därmed väl 
anpassade till samhällets kostnader. Persontrafiken på järnväg är däremot i viss 
mån underprissatt. 
 
För sjöfarten kan internaliseringsgraden öka avsevärt till 2021 om en stor del av 
marginalkostnaderna försvinner till följd av skärpta restriktioner för utsläpp av 
svavel, kväveoxider och koldioxid. För luftfarten kan internaliseringsgraden på 
liknande sätt påverkas av det nya styrmedel som handeln med utsläppsrätter 
innebär.  
 
Avgifter och skatter är mycket olika utformade för de olika trafikslagen. Inom 
landtransportområdet finns ekonomiska styrmedel som är avsedda att direkt 
styra användningen av kapacitet. Detta är också motiverat på grund av trängsel. 
Styrmedlen kan dock utformas så att de får avsevärt högre styrförmåga. Det 
gäller särskilt järnvägen, som präglas av varierad kapacitetsanvändning i tid och 
rum, men där avgifterna ännu inte är tillräckligt differentierade för att utjämna 
kapacitetsanvändningen. 
 
Inom luft- och sjöfart är avgifter och skatter i huvudsak avsedda att finansiera 
transporterna. De styrande inslagen är i större utsträckning av administrativ 
natur, med olika typer av restriktioner och principer för 
kapacitetsanvändningen, även om luftfarten nu omfattas av handelssystemet för 
utsläppsrätter. 
 
Informativa styrmedel, som ITS och mobility management, är i dag mest 
framträdande inom vägområdet. Där har de stor potential att påverka 
kapacitetsanvändning. Gång- och cykeltrafikanters användning av vägsystemet 
styrs väsentligen genom åtgärder inom mobility management.  
 
ITS kommer alltmer att integreras i den teknik som används för att styra trafik, 
men ITS kommer också att stödja applikationer för enskilda trafikanter, till 
exempel informationstjänster. Dessa typer av åtgärder är fortfarande bara i 
början av sin utveckling men kommer att få en allt större betydelse.  
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Nuvarande tillämpning och åtgärdsförslag i tidsperspektivet 2021 
 
Trafikverkets förslag är avsedda att öka den samhällsekonomiska effektiviteten 
och bidra till den långsiktiga hållbarheten i användningen av transportsystemet. 
 

Järnvägen 

 
Avgifter är det mest framträdande ekonomiska styrmedlet inom järnvägen. I dag 
används avgifterna i jämförelsevis ringa grad för att finansiera anläggningen, 
och till nästa ingen del för att styra användningen.  De internaliserar dock 
marginalkostnaderna i viss utsträckning, särskilt inom persontrafiken. 
Järnvägen har avgifter som är avsedda att visa var kapaciteten är knapp, men 
dessa inslag i avgiftsstrukturen är nya och har ännu inte fått en styrande effekt. 
 
Handeln med utsläppsrätter påverkar järnvägen genom att elproduktionen ingår 
i handelssystemet. Därmed betalar järnvägen för sina koldioxidutsläpp.  
 
När det gäller subventioner är de regionala kollektivtrafikmyndigheternas 
upphandling och avtal om regionaltrafik ett styrmedel som har betydelse för hur 
kapaciteten används. 
 
I fråga om administrativa styrmedel tillämpas inom järnvägen ett par principer 
för kapacitetstilldelning av betydelse för användningen. Det handlar om 
prioriteringskriterier och trångsektorsplaner. 
 
ITS används inom järnvägen främst i kommunikationen mellan 
infrastrukturförvaltare och järnvägsföretagen. Det stödjer bland annat 
trafikstyrning, elkraftsstyrning, säkerhetssystem samt trafik- och 
trafikantinformation. 
 
Trafikverket har i delrapporten om järnvägen den 30 september 2011 lämnat 
förslag om såväl ekonomiska som administrativa styrmedel inom 
järnvägssystemet. Vi lämnar följande kompletterande förslag. 
 

• Järnvägens avgifter bör renodlas så att avgifternas benämningar, 
tillämpningar och syften hänger ihop. 

 
I dag tar vi inte ut avgifter som fullt ut svarar mot de kostnader som uppstår 
genom den tågtrafik som bedrivs. Trots det tar vi ut finansierande avgifter vars 
primära syfte är kostnadstäckning. En ökad transparens i avgiftsstrukturen ger 
bättre styrsignaler till marknadens aktörer. 
 

• En extra avgift bör kunna läggas till järnvägens infrastrukturavgift för 
att påvisa trängsel i förekommande fall. Det bör vara möjligt att 
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använda extra avgifter inte bara för att lösa intressekonflikter i 
tilldelningsskedet. 
 
Järnvägslagen bör förtydligas eller ändras så att en extra avgift kan 
användas för att påvisa trängsel i järnvägssystemet redan i 
järnvägsnätsbeskrivningen. 
 

Trängsel är i dag ett påtagligt fenomen inom järnvägen som leder till externa 
effekter. I Sverige används inte den så kallade extra avgift som särskilt har 
införts i järnvägslagen för att hantera kapacitetsbrist. Ett skäl kan vara att 
tillämpningen är begränsad i svensk lagstiftning. Det bör utredas om EU-rätten 
medger en annan utformning som underlättar den praktiska användningen av 
extra avgifter.  
 

• Det bör utredas i vad mån kapacitet i järnvägens infrastruktur kan 
reserveras för viss typ av trafik. 

 
Järnvägslagen medger att kapacitet får reserveras för viss typ av järnvägstrafik 
under vissa förutsättningar. Innebörden av detta är att företräde ges till den 
trafik som har prioritet på den aktuella delen av nätet.  
 
Det bör utredas i vad mån reservation av kapacitet för viss järnvägstrafik kan 
tillämpas och bidra till en mer effektiv kapacitetsanvändning. 
 

Vägnätet 

 
Inom vägnätet tillämpas både avgifter och skatter. De är i huvudsak avsedda att 
finansiera vägsystemet, och särskilt för persontrafiken ger de en relativt hög 
grad av internalisering.  
 
Bortsett från koldioxid- och energiskatt är inga avgifter eller skatter inom 
vägsystemet kopplade till i vilken utsträckning kapaciteten används eller hur 
frekvent det sker. Liksom på järnvägsområdet finns dock inslag som är kopplade 
till knapphetsinslag, i form av trängselskatter.  
 
Även på vägområdet finns subventioner i form av de regionala 
kollektivtrafikmyndigheternas upphandling och avtal om regional kollektivtrafik 
på väg. Detta styrmedel har betydelse för hur kapaciteten i vägnätet används. 
 
Exempel på administrativa styrmedel i vägnätet är hastighetsbegränsningar och 
parkeringsrestriktioner.  
 
ITS används i begränsad omfattning i dag, såväl när det gäller integrering i 
teknik för trafikstyrning som när det gäller applikationer som ska användas 
direkt av trafikanterna.  
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Mobility management finns som begrepp framförallt i vägsektorn, men den 
typen av åtgärder har ännu inte fått samma omfattning som i vissa andra länder.  
 
Följande åtgärder bör övervägas. 
 

• Avgifterna för användning av vägtransportsystemet bör utvecklas för att 
bli mer dynamiska och kopplade till när och var systemet används. 

 
I dag har avgifterna inom vägtransportsystemet liten koppling till hur vägfordon 
används. Trenden i Europa är att denna koppling stärks.  
 
Avgifter bör på sikt kunna användas för att tidsstyra tung trafik i större 
utsträckning, efter hand som teknikmognaden ökar. Detta kan ha betydande 
påverkan på kapaciteten. 
 

• Trängselskatten bör utformas så att den kan användas mer flexibelt som 
styrmedel med hänsyn till framkomligheten i vägnätet. 

 
Det är riksdagen som beslutar om alla de inslag som gör trängselskatten 
styrande ut kapacitetssynpunkt. Det handlar om betalstationernas placering, 
vilka fordon som ska omfattas, samt belopp och tidsintervall. Att det krävs 
riksdagsbeslut för alla ändringar försvårar en fortlöpande anpassning till 
trafikutvecklingen.  
 

• Kollektivtrafiken med buss och cykel bör ges prioritet i 
storstadsområden med påtagliga kapacitetsbrister. 

 
En kapacitetsstark kollektivtrafik och ett sammanhängande cykelnät med högre 
prioritet är nyckeln till ökad transportkapacitet på gator och vägar. En attraktiv 
kollektivtrafik i vägsystemet kan bidra till att avlasta både tunnelbanan och 
vägnätet, genom att den kan bli ett alternativ till bil för fler resor.  
 

• Smarta tjänster för styrning av vägtrafiken kan användas i större 
utsträckning. 

 
ITS-baserad styrning av vägtrafiken genom reversibla körfält, variabla 
hastigheter och påfartsreglering har använts bara i begränsade försök i Sverige. 
På andra håll har sådana försök dock visat sig ge positiva effekter på 
kapacitetsanvändningen och bland annat ge bättre framkomlighet. En bra 
åtgärd ur kapacitetssynpunkt är därför att upprätthålla takten i utvecklingen och 
tillämpningen av ITS. 
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Generellt kräver ITS-baserade åtgärder ofta aktörssamverkan av olika slag, till 
exempel mellan Trafikverket, Polisen och lokala väghållare. Effekten av 
trafikstyrning med ITS kan förbättras genom information till allmänheten. Det 
innebär att mobility management är en viktig del i en framgångsrik användning 
av trafikstyrning med hjälp av ITS. Sådana åtgärder är relativt outvecklade i 
Sverige och kan antas få ökad betydelse på sikt. 
 
Mobility management i form av beteendepåverkan kan också vara en 
självständig åtgärd för att åstadkomma en mer effektiv användning av fordon 
genom ökat samåkande. Därmed leder det till bättre hushållning med 
kapaciteten i vägsystemet. 
 

Luftfarten 

 
De avgifter som tillämpas inom luftfarten är framför allt finansierande. De 
internaliserar marginalkostnaderna till viss del, men är i mindre utsträckning 
styrande. Det finns inga direkt kapacitetsstyrande avgifter, såsom 
trängselavgifter, till skillnad från väg- och järnvägstrafik.  
 
Luftfarten omfattas sedan i januari 2012 av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter, ETS.  
 
Subventioner förekommer inom luftfarten genom Trafikverkets upphandling av 
viss regelbunden flygtrafik och genom driftstödet till vissa flygplatser. På kort 
sikt har dessa inslag ingen större betydelse ur kapacitetssynpunkt. På medellång 
sikt kan upphandlad flygtrafik bidra till kapacitetsbrist på Arlanda i högtrafik. 
 
Luftfarten har principer för hur kapacitet tilldelas, liksom järnvägen. Det 
handlar om start- och landningstider på de större flygplatserna. Dessa principer 
bedöms dock inte vara kritiska ur kapacitetssynpunkt på kort sikt. På medellång 
sikt kan de behöva utvecklas. 
 
ITS är ett etablerat inslag i flyget sedan lång tid och stödjer bland annat 
flygtrafikledning.  
 
Följande åtgärder bör övervägas. 
 

• Utsläppstaket för Arlanda bör begränsas till den verksamhet som 
Swedavia råder över. Flygets utsläpp av koldioxid bör i sin helhet 
hanteras genom handelssystemet för utsläppsrätter. 

 
Ett administrativt styrmedel är det miljötillstånd som begränsar antal 
flygrörelser och utsläpp från såväl flygtrafiken som landtransporter. Detta är av 
stor betydelse ur kapacitetssynpunkt redan på kort sikt. Luftfarten kan inte 
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effektivt påverka alla aspekter på detta förhållande varför miljötillståndet bör 
ändras eller upphävas.  
 
Handel med utsläppsrätter är ett sätt ta hänsyn till luftfartens 
marginalkostnader för emissioner. När denna handel inleds efter 2012 kan 
luftfarten komma att närma sig full internalisering av alla kostnader. Detta bör 
då påverka utformningen av nuvarande styrmedel som avser flyget. Det gäller 
framför allt restriktioner som ska påverka detsamma som handeln med 
utsläppsrätter är tänkt att påverka.  
 

• Det bör övervägas om styrmedel för luftfarten kan utformas så att de ger 
ytterligare incitament och praktiska möjligheter till anskaffning av 
energieffektivare och tystare flygplan. 

 
Flygtrafikföretagens möjligheter att bidra till såväl effektiv 
kapacitetsanvändning som långsiktig hållbarhet är beroende av deras förmåga 
att investera. Det handlar om att kunna investera i ny teknik och nya flygplan 
som är energieffektivare och tystare eller som hushållar med kapaciteten i 
lufttransportsystemet. 
 
Rabatter på avgifter och skatter kan övervägas som styrmedel för att ge 
flygtrafikföretag i olika marknadssegment ökade incitament att göra sådana 
satsningar. 
 

Sjöfarten 

 
Sjöfartens avgifter är i huvudsak finansierande. Det finns styrande inslag genom 
rabatter kopplade till låga utsläpp. 
 
Vissa farleder upprätthålls genom subvention, dock utan större effekt på 
kapacitetsanvändningen. 
 
Från 2015 införs ett nytt administrativt styrmedel genom IMO:s beslut om 
begränsning av svavelhalten i fartygsbränsle. Från 2016 kan även skärpta krav 
på utsläpp av kväveoxider och koldioxid väntas. 
 
Följande åtgärder bör övervägas. 
 

• De avgifter som tillämpas inom sjöfarten bör ses över och anpassas till 
den övergripande marginalkostnadsprincipen och till införandet av 
skärpta restriktioner för emissioner från sjöfart.  

 
Sjöfarten har överkapacitet, samtidigt som den belastas med full 
kostnadstäckning. Kommande miljörestriktioner kan sammantaget leda till att 
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sjöfartens miljöeffekter minskar. Därmed minskar också de 
samhällsekonomiska marginalkostnaderna för emissioner. Om detta sker utan 
att man ser över de ekonomiska styrmedel som tillämpas finns risk för att 
sjöfarten blir underutnyttjad. 
 

• Inför varje större infrastrukturinvestering och transportplanering bör 
utvärdering av möjliga vattenvägar ingå i beslutsunderlaget.  
 
Gemensamma principer för terminaler och bryggor bör utvecklas. 

 
Möjligheten att använda vattenvägar bör ges större tyngd, då sådana lösningar i 
flera fall skulle avlasta den landbaserade infrastrukturen. Ett exempel är 
Stockholms trafiknod Slussen med en unik möjlighet att nå kollektivtrafik från 
både Saltsjön och Mälaren, och där effektiva passagerarterminaler skulle kunna 
optimera resandeflödena i Stockholm. 
 
I Stockholm skulle en ökad sjöburen kollektivtrafik kunna ge möjligheter till en 
mer effektiv och miljövänlig varudistribution genom att bussfält i högre grad 
kan upplåtas för distributionstrafik.  
 

• Det bör utredas om en förbättring av farledssystemet kan göra sjöfarten 
mer attraktiv och minska lotsbehovet. Detta skulle stärka kustsjöfarten. 

 
Lotsinfrastrukturen är dyr och bekostas av sjöfarten. Sjöfartsverket har 
föreslagit en differentierad lotsavgift. Detta skulle ge sjöfarten incitament att ta 
en större del av ansvaret genom investeringar som medger egenkontroll och som 
minskar behovet av lotsning. Det kan ske genom en kombination av ITS-stöd 
och åtgärder i farlederna. 
 

Åtgärder i tidsperspektivet 2025 
 
För att möta de långsiktiga utmaningarna fram till 2050, inklusive den 
färdriktning som EU:s vitbok anger, bör ett antal trafikslagsövergripande 
åtgärder övervägas.  
 

• Marginalkostnadsprissättning för godstransporter på väg och järnväg 
bör fullföljas. 

 
Godstransporter till sjöss skulle kunna avlasta framförallt järnvägen. 
Sjötransporter missgynnas dock av att prissättningen inom järnväg och väg inte 
sker på ett sätt som täcker marginalkostnaderna för godstransporter i dessa 
trafikslag. 
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• Kollektivtrafikutbudet mellan Mälarregionen och Arlanda behöver 
utvecklas. 

 
Flygets begränsningar ligger till stor del i landtransporternas begränsning. Det 
gör det nödvändigt för människor att använda bilen. 
Kollektivtrafikförsörjningen mellan Arlanda och Mälardalen behöver utvecklas.  
 

• Trafikverket har en rådgivande och stödjande roll gentemot de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. I den rollen bör Trafikverket även 
beskriva de kapacitetsmässiga förutsättningarna för den regionala 
kollektivtrafiken på järnväg och väg. 

 
Trafikverket har en ny roll i förhållande till de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna sedan den 1 januari 2012. Det handlar bland annat 
om att ge råd och stöd vid utformningen av trafikförsörjningsprogram.  
 
Med det nya uppdraget får Trafikverket bättre möjligheter att ge stöd till 
integrering av kollektivtrafikfrågorna i planeringsprocessen. Vi kan också bidra 
till att det blir en tydligare samordning av transportplanering och 
samhällsplanering. Genom den nya uppgiften får vi också möjlighet att på ett 
tidigt stadium klargöra de kapacitetsmässiga förutsättningarna för olika former 
av kollektivtrafik, främst på järnväg och väg. En förväntad effekt av detta är att 
de regionala kollektivtrafikmyndigheterna får bättre förutsättningar att planera 
och välja trafiklösningar utifrån kapacitetsförutsättningarna i transportsystemet 
som helhet.  
 

• ITS-lösningar bör ges större utrymme när transportsystemet planeras 
och utformas. 

 
På lång sikt kommer transportsystemet att i hög grad vara beroende av ITS-
tillämpningar. Sådana har stor potential att öka effektiviteten i 
transportsystemet som helhet. ITS bör därför tillmätas större betydelse när 
transportsystemet planeras och utformas. 
 

Styrmedel i tidsperspektivet 2050 
 
Trafikverket bedömer att en medveten tillämpning av styrmedel har stor 
potential att leda till effektiv kapacitetsanvändning på lång sikt liksom att möta 
framtida behov. 
 
En vision på lång sikt för transportsystemet är följande: ”Vårt transportsystem 
erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, 
kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan. Därigenom stöttar 
transportsystemet en stark svensk tillväxt och hållbar utveckling i internationell 
samverkan.” 
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Styrmedel står för en stor del av de åtgärder som krävs för att nå denna vision. 
Det handlar om alla de typåtgärder som anges i figur 1. De styrmedel som 
Trafikverket föreslår behöver utvecklas som åtgärder för att ge effekt till 2050.  
 
En utgångspunkt är att olika transporter på lång sikt betalar för sina kostnader, 
alltså att internaliseringen i princip är 100 procent enligt tabell 1. Detta säger 
emellertid ingenting om hur avgifter och skatter tas ut inom de olika 
trafikslagen. Där det krävs bör den styrande funktionen hos avgifter och skatter 
förstärkas.  
 
Alla styrmedel som har identifierats är relevanta på lång sikt, men de kan antas 
få en mer eller mindre framträdande roll beroende på utvecklingsscenario.  
 
En successiv anpassning av brukaravgifter till efterfrågeförändringar innebär 
sannolikt att knapphetsrelaterade inslag i avgifterna får en relativt stor 
betydelse.  
 
Om framtidens kapacitetsbehov i stället möts med kraftfulla 
kapacitetsförstärkande investeringar kommer brukaravgifterna i större 
utsträckning att bli finansierande. 
 
Ett scenario som innebär att vissa effektmål förstärks, till exempel begränsning 
av klimateffekter, får sannolikt till följd att administrativa styrmedel kommer att 
få en mer framträdande betydelse. Det hänger samman med att administrativa 
styrmedel är särskilt betydelsefulla i situationer där man vill vara mera säker på 
att uppnå en specifik effekt. Även de inslag i transportsystemets avgiftsstruktur 
som syftar till att internalisera externa effekter av emissioner, liksom handeln 
med utsläppsrätter, får relativt stor betydelse i detta scenario. 
 

Effekter av de olika styrmedlen 
 
Möjligheterna att analysera effekterna av förändrade avgiftsuttag för trafiken är 
begränsade, särskilt när det gäller konsekvenser i olika delar av landet. Det är 
exempelvis svårt att förutspå hur konsumenter och producenter anpassar sig till 
förändrade priser. Som framhållits ovan är det ett ganska nytt inslag i Sverige att 
använda styrmedel för att påverka kapacitetsanvändningen. Det är en 
bidragande orsak till att effekterna är svårbedömbara.  
 
Det är svårt att veta precis hur stora prishöjningar som behövs för att anpassa 
efterfrågan till den tillgängliga kapaciteten. Samtidigt är det klart att också 
begränsade avgiftshöjningar i delar av nätet kan få stora konsekvenser. Detta 
bör man beakta när priserna anpassas. 
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Flera länder med ett högt järnvägsutnyttjande har en mer differentierad och 
styrande avgiftssättning än vad Sverige har. Samtidigt är det skillnader i hur 
marknaderna fungerar liksom i hur administrativa styrmedel tillämpas. Det är 
därför svårt att bedöma effekten av mer differentierade banavgifter i Sverige 
utifrån dessas exempel.  
 
Flera av de nämnda åtgärdstyperna har dock visat sig ha positiva effekter, såväl 
på hur kapaciteten används som i ett vidare hållbarhetsperspektiv.  
 

Internalisering i kombination med styrning ger effektiv användning  

Vår utgångspunkt är att alla transporter på lång sikt ska betala för de kostnader 
som de förorsakar. En konsekvens av detta är att kostnaderna ökar för tung 
trafik på både väg och järnväg och att det således blir dyrare att transportera 
varor. Detta får konsekvenser för priset mot slutkunder och därmed i 
konsumentledet. Transportkostnaderna utgör dock ofta bara en liten andel av 
priset i detaljhandelsledet. Därför blir konsekvenserna sannolikt inte så stora.  
 
Full internalisering kommer även att få konsekvenser för lokalisering av 
verksamheter och tillverkning. Det är emellertid mycket svårbedömbart vilka 
effekter det får i olika delar av landet. 
 
Det är i princip möjligt att åstadkomma full internalisering baserat på 
genomsnittliga förhållanden, vilket kan vara motiverat bland annat för att det 
ska vara administrativt enkelt. Om avgifter och skatter inte differentieras med 
hänsyn till tidsmässiga och geografiska skillnader i kostnaderna för slitage, 
olycksrisker och buller går emellertid en styrande dimension förlorad.  
 
En kanalisering av tunga vägfordon till välbyggda vägar kan innebära att man 
kan spara på underhållet av de mindre vägarna. Om tåg omdirigeras till spår 
med ledig kapacitet, eller till tider på dygnet då det finns kapacitet ledig, 
kommer behovet av kapacitetshöjande åtgärder att minska. Likaså skulle längre 
resandetåg kunna leda till att många fler kan åka utan att man behöver bygga 
annat än längre perronger. 
 

Kilometerbaserade avgifter ger ökad effektivitet 

Avgiftssystemets utformning har stor betydelse för vilka effekter det får på 
trafiken. Erfarenheterna från de länder som infört kilometerbaserade 
vägavgifter för lastbilar visar att det är ett styrmedel som påverkar exempelvis 
val av färdväg och fordonstyp.  
 
Flera studier har genomförts för att analysera effekterna av vägavgiftssystemen i 
Schweiz, Österrike, Tyskland och Tjeckien. Framförallt Schweiz har gjort 
omfattande analyser för att se hur fordon, transportvolymer och miljöpåverkan 
förändras. En generell slutsats är att de nya avgiftssystemen i länderna bidrar 
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till något ökad effektivitet. Lastfaktorn har ökat och logistikuppläggen 
utvecklats. 
 

Trängselavgifter i vägsystemet ger positiva och bestående effekter 

I en utvärdering kort efter försöksperioden med trängselskatt på väg visade sig 
trafiken till och från Stockholms innerstad ha minskat med cirka 20 procent. 
Kötiderna minskade med mer än 30 procent i och kring innerstaden samtidigt 
som utsläppen minskade med 14 procent i innerstaden och 2,5 procent i länet.  
 
Två år efter utvärderingen gjorde Stockholms stad och Trafikverket en 
uppföljning (”tvåårsuppföljningen”). Det visade sig att den helt dominerande 
delen av den ursprungliga effekten fortfarande kvarstod. Den lilla minskning av 
effekten som kunde skönjas kan förklaras av omvärldsfaktorer som ökad 
befolkning, ändrade inkomstskatteregler och ökade realinkomster. Det visade 
sig också finnas en betydande genomfartstrafik. Knappt 30 procent av de fordon 
som åkte in i innerstaden mellan 06:30 och 18:30 åkte ut igen inom en 
halvtimme. 
 

ITS ökar framkomligheten och minskar emissionerna 

Med början 2003 inleddes försök med variabla hastighetsgränser på ett tjugotal 
platser i Sverige. Systemet fungerar så att hastighetsgränsen tillfälligt sänks med 
omställbara, lysande vägmärken när det råder försämrade eller mer riskfyllda 
förhållanden. Försöket visar att åtgärden generellt ger bättre anpassning av 
hastigheten till trafiksituationen än traditionell utmärkning med fasta 
vägmärken. Olycksrisken minskade överlag, tempot blev lugnare och 
framkomligheten förbättrades något. Miljöeffekterna är dock mycket små.  
 
En annan ITS-baserad lösning är reversibla körfält, vilket för närvarande 
används enbart på Värmdö utanför Stockholm. Enligt en utvärdering har 
lösningen fungerat tillfredsställande. De kritiska punkterna är korsningar med 
refuger, där fordon har kommit på fel sida. Det har gjorts omfattande 
trafikantundersökningar och hastighetsmätningar före och efter införandet. Alla 
trafikanter som berörts av det reversibla körfältet har varit positiva, utom 
cyklisterna. Dessa har fått det besvärligare på grund av minskat utrymme och 
sämre möjligheter att korsa vägen.  
 
Påfartsreglering är en annan ITS-lösning som har visat sig ge ett jämnare flöde 
på huvudvägen, bättre framkomlighet och minskad restid genom trafiksignaler 
för trafik som kör in på huvudvägen.  
 
Sammantaget har ITS visat positiva effekter, såväl på kapacitet som på 
miljöpåverkan. Genom ITS-lösningar kan utsläppen av koldioxid minska med 
10–20 procent, olyckor och incidenter med 5–15 procent och trängseln med  
5–15 procent, enligt uppskattningar som har gjorts för vägtransporter i Europa. 
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Skärpta restriktioner kan minska sjöfartens attraktivitet 

De nya gränsvärdena för svavelinnehåll i fartygsbränsle leder till kostnader för 
teknik för rening. Beräkningar indikerar att det kommer att innebära att 
sjötransporter förs över till landtransporter. Överflyttningen från rutter via 
Göteborgs hamn till rutter via Öresundsbron är den största enskilda effekten. 
Överföring till väg beräknas främst ske i Syd- och Mellansverige. Resultaten 
visar också en överföring av transporter från Sveriges östkust till västkusten.  
 
Det beräknas också ske överflyttningar från hamnar i norra Sverige till hamnar i 
mellersta och södra Sverige, vilket leder till längre anslutningstransporter på 
land. På svenskt territorium beräknas det bli en marginell ökning av 
transportarbetet på väg och järnväg och en minskning av sjötransportarbetet. 
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1 Uppdraget 
 
Regeringen gav den 10 mars 2011 Trafikverket i uppdrag att utreda behovet av 
ökad kapacitet i järnvägssystemet och lämna förslag till effektiviserings- och 
kapacitetshöjande åtgärder (N2011/1933/TE). Utredningen benämns i 
fortsättningen Kapacitetsutredningen. Den 30 september redovisade 
Trafikverket förslag till utveckling av kapacitetspåverkande styrmedel för 
järnvägen. 
 
Den 9 september utvidgades uppdraget till att avse det statliga vägnätet samt 
sjöfart och luftfart. Det handlar om en fördjupad analys av vilka åtgärder för 
ökad effektivitet och kapacitet som kan genomföras inom dessa områden. 
Liksom för järnvägsområdet gäller att åtgärderna ska beskrivas i 
tidsperspektiven 2012–2015 respektive 2016–2021 och en motsvarande analys 
göras (åtgärder på kort sikt). 
 
Vidare ska åtgärder föreslås som leder till ökad kapacitet och mer effektiv 
användning av hela transportsystemet under perioden 2022–2025 (medellång 
sikt). 
 
Enligt det ursprungliga uppdraget ska utvecklingen av transportbehoven på 
järnväg analyseras fram till 2050. Genom tilläggsuppdraget utvidgas utblicken 
mot 2050 till att avse samtliga trafikslag (lång sikt). 
 

Delprojekt Styrmedel 

 
Delprojektet ska identifiera och föreslå styrmedel på kort och medellång sikt 
som är relevanta utifrån bristanalysen i kapacitetsutredningen. Sådana 
styrmedel kan vara av såväl ekonomisk som administrativ eller teknisk art. Det 
kan även handla om aktörssamverkan eller andra ”mjukare” styrmedel, så kallad 
mobility management. 
 
Målet med föreslagna åtgärder är att de ska frigöra kapacitet eller ge ökad 
effektivitet i transportsystemet.  
 
Lösningar som främjar effektiva övergångar mellan de olika trafikslagen ska 
särskilt beaktas. 
 

1.1 Vad menar vi med styrmedel? 
 
I detta PM behandlas huvudfrågan om vilka styrmedel som ska användas och i 
vilken utsträckning de ska användas för att styra användningen av kapacitet i 
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transportinfrastrukturen. Det gäller såväl varje trafikslag för sig som 
övergripande för alla trafikslagen.  
 
Styrmedel definieras ofta som skatter, avgifter, subventioner och andra 
monetära hjälpmedel för att nå ett specifikt mål. Här utvidgas begreppet till att 
innefatta även andra typer av åtgärder med syftet att påverka användningen av 
kapaciteten i transportsystemet.  
 
Vi delar in tänkbara styrmedel i följande övergripande kategorier efter deras 
funktionssätt. 
 
Ekonomiska styrmedel  Administrativa 

styrmedel 
Informativa styrmedel 

Avgifter och skatter Restriktioner  Intelligenta 
transportsystem (ITS) 

Handel med 
utsläppsrätter 

Principer för 
kapacitetstilldelning 

Mobility management och 
hållbart resande  

Subventioner och 
rabatter 

  

Figur 2. Kategorisering av styrmedel 
 
En betydelsefull principiell skillnad mellan ekonomiska och administrativa 
styrmedel ligger i precisionen. Regler kan ofta utformas på ett exakt sätt, till 
skillnad från skatter och avgifter. 
 
Ekonomiska styrmedel påverkar människors beteende, men man vet inte på 
förhand precis hur mycket, vilka individer eller företag som påverkas och inte 
heller hur dessa kommer att ändra sitt konsumtionsmönster. Fördelen med 
ekonomiska styrmedel är i stället att de förändringar som eftersträvas kommer 
att genomföras av dem som har lättast att anpassa sitt agerande. 
 
Avgifter och skatter är de mest generella och framträdande formerna av 
ekonomiska styrmedel. Med det hållbarhetsperspektiv vi har på lång sikt bör 
dessa täcka de kostnader som transporterna ger upphov till, inklusive externa 
effekter. I detta sammanhang används ofta begreppet internaliseringsgrad. Med 
detta menas i vilken utsträckning trafikens rörliga skatter och avgifter täcker de 
externa marginalkostnader som trafiken ger upphov till. Internaliseringsgrad är 
således ett relativt mått som ofta används för att jämföra 
konkurrensförhållandet mellan olika trafikslag. Internaliseringsgraden beräknas 
som total rörlig skatt eller avgift dividerat med total extern marginalkostnad. 
 
Från kapacitetsperspektiv har det också betydelse hur avgifter och skatter tas ut 
eftersom det kan ge en mer eller mindre styrande effekt. 
 



22 
 

Handel med utsläppsrätter avser här EU:s system för sådan handel  
(Emission Trading Scheme). Detta bygger på ett administrativt satt tak för 
antalet utsläppsrätter kombinerat med en marknadsmässig prissättning av 
dessa rätter.  
 
Subventioner förekommer särskilt inom persontrafiken genom att det allmänna 
upphandlar regional kollektivtrafik i stor omfattning. Värdet av denna 
upphandling uppgår till cirka 14 miljarder kronor årligen. Kollektivtrafiken har 
byggts ut ganska mycket, och det finns en ambition att resandet med 
kollektivtrafik ska fördubblas till 2021. Andra typer av subventioner kan vara 
teknikupphandling eller investeringsstöd.  
 
Administrativa styrmedel är särskilt betydelsefulla i situationer då man vill vara 
säker på att uppnå en specifik effekt. Det handlar om att begränsa användningen 
av kapacitet genom exempelvis lagstiftning, tillstånd eller beslut. Enkelriktning 
av en vägsträcka kan vara ett exempel på sådan åtgärd som i det här 
sammanhanget är att betrakta som en restriktion. 
 
Principer för kapacitetstilldelning handlar exempelvis om de åtgärder som 
infrastrukturförvaltare kan vidta för att fördela kapaciteten så att användningen 
blir effektiv. En allmän förutsättning för det är att det finns någon form av 
kapacitetstilldelningsprocess. 
 
ITS omfattar tjänster som möjliggör för användarna att vara bättre informerade 
och därigenom kunna utnyttja transportsystemet på ett säkrare, mer samordnat 
och ”smartare” sätt. Det handlar om användning av informations- och 
kommunikationsteknik och omfattar alla trafikslag och alla delar av 
transportsystemen – fordon, infrastruktur, användare och den omgivande 
miljön. Med hjälp av ITS får aktörerna bättre underlag för att agera, vilket leder 
till effektivare användning av transportsystemen. De får till exempel bättre 
möjligheter att välja bästa transportsätt, tillgänglighet och komfort ökas, 
trafiksäkerheten höjs och klimatpåverkan minskar. 
 
Mobility management har funnits som begrepp sedan mitten på 1980-talet och 
handlar om att påverka efterfrågan på transporter och att utnyttja befintlig 
kapacitet på ett effektivt sätt. Målet är att minska trängsel, ensamåkande i bil 
och negativa miljöeffekter samt att öka möjligheterna att gå, cykla och åka 
kollektivt.  
 
Exempel på åtgärder är reseplanering för individer, skolor eller arbetsplatser, 
informationskampanjer om olika alternativ och bilpooler. De åtgärder som 
brukar betecknas som mobility management är till största delen frivilliga och 
omfattar information, uppmuntran, stöd och subventionering. Mobility 
management kan i praktiken handla om att planera för en mer effektiv 
privatbilism och att uppmuntra samåkning, bilpooler och resande med 
kollektivtrafik, cykel och till fots. Arbetet handlar ofta om informationsinsatser 
som vänder sig till anställda eller boende.  
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1.2 Vad är det vi ska styra mot? 
 
De mål vi ska eftersträva enligt uppdraget gäller kapacitet och effektivitet. Vi har 
valt ett synsätt som innebär styrning mot 

• en i samhällsekonomisk mening mer effektiv användning av befintlig 
kapacitet på kort sikt och 

• ett hållbart transportsystem på lång sikt. 
 
Hållbarhet är ett vidare begrepp som rymmer fler aspekter än kapacitet och 
effektivitet. Det handlar om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 
 

1.3 Inriktning och avgränsningar 
 
Inriktningen är att lämna åtgärdsförslag som bidrar till en effektivare 
användning av transportsystemets samlade kapacitet på kort, medellång och 
lång sikt.  
 
Med kapacitet avses infrastrukturkapacitet om inte annat sägs.  
 
Kort sikt har samma tidshorisont som nu gällande planperiod (2021). 
Inriktningen i detta tidsperspektiv är på varje trafikslag för sig och handlar om 
hur man kan använda styrmedel för att bättre ta till vara kapaciteten inom 
respektive trafikslag. I förekommande fall belyses den aktuella utvecklingen 
inom EU eller enskilda medlemsstater. 
 
På medellång sikt (2025) öppnas möjligheter att tillföra planeringsprocessen 
nya inslag i kommande planeringsomgångar och med identifierade styrmedel. 
Därmed blir fyrstegsprincipen mer tydlig. Hittills har steg 1- och steg 2-åtgärder 
inte varit särskilt framträdande i åtgärdsplaneringen. I detta tidsperspektiv 
klargörs även vilka konkurrensförhållanden som finns mellan de olika 
trafikslagen och hur transportsystemet som helhet kan användas mer effektivt.  
 
För utvecklingen på lång sikt (2050) är inriktningen att belysa vilken potential 
som ligger i användningen av styrmedel med olika utvecklingsscenarier. EU:s 
vitbok om transportpolitiken är, i tillämpliga delar, en utgångspunkt för 
bedömningen av hur styrmedel långsiktigt kan och bör vara utformade.  
 
I den mån förslag eller scenarier avviker från aviserad eller beslutad politik 
framhålls detta. 
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Åtgärder utanför transportsystemet behandlas inte. Inte heller behandlas 
åtgärder i steg 1 och 2 som inte naturligt kan definieras som styrmedel, ITS eller 
mobility management. Därmed faller drift- och underhållsåtgärder utanför 
analysen. Detsamma gäller väsentligen teknisk utveckling och innovation liksom 
samhällsplanering. 
 
Trots den huvudsakliga avgränsningen till åtgärder i steg 1 och 2 berörs vissa 
åtgärder som kan hänföras till efterföljande steg. 
 
Den bild av tillämpliga styrmedel som presenteras syftar inte till att vara 
heltäckande utan endast till att framhålla vad som har störst betydelse från 
kapacitets- och effektivitetssynpunkt. 
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2 Styrmedel inom järnvägen 
 
De styrmedel som har större betydelse för användningen av järnvägens 
kapacitet på kort sikt är markerade i figur 3.  
 
Ekonomiska styrmedel  Administrativa 

styrmedel 
Informativa styrmedel 

Avgifter och skatter Restriktioner  Intelligenta 
transportsystem (ITS) 

Handel med 
utsläppsrätter 

Principer för 
kapacitetstilldelning 

Mobility management och 
hållbart resande  

Subventioner och 
rabatter 

  

Figur 3. Framträdande styrmedel inom järnvägen 

2.1 Nuläge 

2.1.1 Ekonomiska styrmedel 
 

Avgifter och skatter 

 
Järnvägens avgiftsstruktur framgår av figur 4. 
 
Avgifter Uppbörd Beskrivning 

Spåravgift Trafikverket Ska täcka marginalkostnader för slitage. 

Olycksavgift Trafikverket Ska täcka marginalkostnader för olycksrisk. 

Emissionsavgift Trafikverket Ska täcka marginalkostnader för emissioner. 

Tåglägesavgift Trafikverket Syftar till att uppnå kostnadstäckning. 
Differentieras utifrån banstandard. 

Passageavgift 
Sthlm, Gbg, Malmö 

Trafikverket Syftar till att uppnå kostnadstäckning. Tas ut 
i högtrafik och är knapphetsrelaterad. 

Passageavgift gods 
Öresundsbron 

Trafikverket Syftar till att finansiera infrastruktur-
investering. Ersätter avgifterna ovan. 

Övrig särskild avgift 
persontrafik 

Trafikverket Syftar till att uppnå kostnadstäckning. 
Syftade ursprungligen till att finansiera 
kostnader för trafikinformation till 
resenärerna. 

Figur 4. Avgiftsstrukturen inom järnvägen 
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Grunden för avgiftssättning inom järnvägen är de marginalkostnader som 
trafiken ger upphov till. Dessa avgifter är obligatoriska enligt järnvägslagen 
(2004:519) och ska

 

 tas ut av infrastrukturförvaltaren. Alla marginalkostnader 
motsvaras dock inte av en avgift, och där avgifter tas ut motsvarar de inte 
nödvändigtvis marginalkostnaderna. Det tas exempelvis inte ut någon avgift 
som tydligt svarar mot marginalkostnaden för buller. Det beror på att det hittills 
inte har gått att skatta kostnaden för detta. Inte heller finns någon avgift som 
tydligt svarar mot marginalkostnaden för drift och reinvesteringar, trots att 
skattade marginalkostnader för dessa finns.  

Järnvägen har såväl kapacitetsbrist som trängsel. Avgiftsstrukturen innehåller 
däremot inga ekonomiska styrmedel som tydligt möter dessa problem. Däremot 
finns en passageavgift vars utformning har karaktär av ”trängselavgift”. 
 
Förutom de avgifter som täcker marginalkostnaderna för trafiken tas 
differentierade avgifter ut i finansierande syfte. Därigenom uppnås en högre 
grad av kostnadstäckning för drift, underhåll och reinvestering. Den 
differentierade tåglägesavgiften för år 2012 varierar mellan 20 öre per 
tågkilometer (basnivå) och 170 öre per tågkilometer (högnivå). Mellannivån är 
cirka 40 öre per tågkilometer, vilket i stort överensstämmer med den skattade 
marginalkostnaden för drift. 
 
De avgifter som sammantaget tas ut bedöms för persontrafiken täcka drygt 
hälften av marginalkostnaderna (64 procent av kostnaderna internaliseras). För 
godstrafik handlar det om att 29 procent av kostnaderna internaliseras. Denna 
internalisering innefattar kostnader för drift, underhåll, reinvesteringar, 
olyckor, buller och emissioner, men inte kostnader för trängsel1

 
. 

Alla avgifter utom passageavgifterna ligger till grund för beräkningen av 
internaliseringsgraden. Passageavgifternas utformning anses ha en svag 
koppling till de externa effekter som uppstår. 
 

Handel med utsläppsrätter 

 
Järnvägen betalar för sina koldioxidutsläpp genom att elproduktionen ingår i 
handeln med utsläppsrätter. 
 

Subventioner och rabatter 

 
Under 2010 bekostades kollektivtrafiken i Sverige till drygt 50 procent av 
intäkterna från själva verksamheten och till 50 procent av subventioner. Under 

                                                           
1 VTI. Ekonomiska och administrativa styrmedel i kapacitetsuppdraget. Arbetsmaterial. 
2011-12-15. 
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året uppgick kostnaderna för kollektivtrafiken i landet till cirka 30 miljarder 
kronor, medan verksamhetsintäkterna uppgick till 15 miljarder kronor.  
 
Regional tågtrafik har expanderat kraftigt på senare år och gör därmed anspråk 
på en större del av kapaciteten på järnvägen. Expansionen har blivit möjlig 
genom offentlig upphandling och ersättningar för uppfyllande av allmän 
trafikplikt. 
 
De normkrav som kommer till uttryck genom den allmänna trafikplikten rör 
turtäthet och tidtabell samt annat som är direkt relaterat till hur kapaciteten 
används. 

2.1.2  Administrativa styrmedel 
 

Principer för kapacitetstilldelning 

 
Trafikverket tillämpar prioriteringskriterier och trångsektorsplaner när vi 
tilldelar kapacitet på järnvägen.  
 
Om ansökningarna om bankapacitet inte kan samordnas ska 
infrastrukturförvaltaren göra tilldelningen med hjälp av avgifter eller i enlighet 
med prioriteringskriterier som medför att järnvägen används 
samhällsekonomiskt effektivt. Detta framgår av 6 kap. 3 § järnvägslagen.  
 
Prioriteringskriterier ska vara utformade så att de medger ett effektivt 
utnyttjande av infrastrukturen. Betydelsen av snabba godstransporter ska 
beaktas särskilt. Dessa bestämmelser finns i järnvägsförordningen (2004:526).  

2.1.3 Informativa styrmedel 
 

ITS 

 
Inom järnvägsområdet handlar ITS bland annat om trafikstyrning, 
kapacitetsfördelning, elkraftsstyrning, säkerhetssystem samt trafik- och 
trafikantinformation. 
 
Tyngdpunkten hamnar på kommunikation mellan infrastrukturförvaltaren och 
den aktör som utför trafiken (järnvägsföretagen). ITS- tjänster syns därmed i 
relativt liten grad för slutkunden, även om exempelvis information på 
stationerna är en funktion som vänder sig till resenärerna. 
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2.1.4 Internationell utveckling 
 
Järnvägen anses vara den sektor inom transportområdet som har längst väg 
kvar till en öppen gemensam marknad. Det nuvarande europeiska 
järnvägspaketet anses inte fungera fullt ut och det pågår ett antal processer i 
Europa till följd av det. Det första europeiska järnvägspaketet har inte förhindrat 
en stor variation i fråga om principer för såväl avgiftsuttag som 
kapacitetstilldelning. 
 
EU håller på att arbeta om järnvägsdirektiven. Det kan förväntas leda till vissa 
förtydliganden, bland annat i fråga om principer för avgiftsuttag. En tänkbar 
utveckling är att syftena med olika avgifter kommer att förtydligas, liksom 
förutsättningarna för att ta ut dem.  
 
De avgifter som är obligatoriska att ta ut enligt järnvägsdirektivet ska främst 
täcka de kostnader som infrastrukturförvaltaren har för drift, underhåll och 
reinvesteringar på grund av tillkommande trafik. Detta kan komma att 
förtydligas. Avgifter för vissa externa effekter får tas ut, men med vissa förbehåll.  
 
Det kan komma att krävas fördjupade analyser av hur finansierande avgifter 
påverkar olika marknadssegment. Den kapacitetsstyrande passageavgiften är en 
sådan avgift, liksom tåglägesavgiften. 
 

2.2 Brister och potential 
 
De nu aktuella kapacitetsbristerna i järnvägen framgår av figur 5. Redovisningen 
av kapacitet utgår ifrån tre klasser:  

• Hög (röd): Sträckorna anses vara så hårt belastade att de i princip är 
fullbelagda. Känsligheten för störningar är hög, medelhastigheten är låg 
och det är mycket svårt att hitta tid för underhåll. Det är mycket svårt 
att tillgodose nya önskemål om trafikering.  

• Medel (gul): Här krävs en avvägning mellan antalet tåg på banan och 
trafikens krav på kvalitet. Trafiken är störningskänslig och det är svårt 
att hitta tid för underhåll.  

• Låg (grön): Det finns utrymme för ytterligare trafik eller underhåll av 
banan. 

 
Kapacitetsbristerna i järnvägen yttrar sig som bristande punktlighet, inställda 
turer och en latent efterfrågan som inte kan tillgodoses. Dessa brister kan 
begränsas eller motverkas med olika styrmedel. Det handlar framför allt om 
avgifter och principer för kapacitetstilldelning. Åtgärdsförslag för dessa delar 
finns i delredovisningen som vi lämnade den 30 september 2011. 
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Figur 5. Kapacitetsbristerna i det svenska järnvägsnätet 
 
ITS-rådet har identifierat ett antal brister som också påverkar användningen av 
kapaciteten. Det handlar om att järnvägssektorn har problem att hålla 
fullständig och korrekt information om infrastruktur, tåginformation och 
störningar i sina register.  
 
Prognosverksamheten behöver utvecklas för att kunna ge ett bra stöd för 
resenärer och godstransportköpare. Möjligheten att följa tåg och enskilda fordon 
är inte tillräcklig. Det saknas kopplingar till andra trafikslag som resenärer eller 
transportörer skulle kunna ha nytta av i vissa situationer för att göra en 
omprioritering eller välja annat trafikslag. Det saknas standarder och gränssnitt 
för att utbyta information med andra trafikslag om var resenärer och gods har 
möjlighet att byta trafikslag.  
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2.3 Överväganden och förslag på kort sikt 
 
Avgiftsstrukturen bör utvecklas för järnvägen 

I den rapport som Trafikverket lämnade den 30 september 2011 2

 

 konstaterade 
vi att avgifterna för närvarande endast i ringa utsträckning styr 
kapacitetsanvändningen. Vi lämnade också förslag för att på sikt åstadkomma 
en effektivare användning av järnvägen. Till de redovisade förslagen bör fogas 
ytterligare ett antal åtgärder.  

Järnvägens avgifter bör renodlas så att avgifternas benämningar, tillämpningar och 
syften hänger ihop. 

 
Den nuvarande avgiftsstrukturen har i mycket ringa utsträckning lett till att 
avgifterna fungerar som styrmedel. Det beror i hög grad på att de faktiska 
avgiftsnivåerna inte är tillräckligt differentierade. 
 
Det kan konstateras att banavgifterna inte täcker marginalkostnaderna, 
samtidigt som finansierande avgifter tas ut. Det är anmärkningsvärt, eftersom 
motivet för att ta ut de finansierande avgifterna är att banavgifterna inte ger den 
önskvärda kostnadstäckningen. 
 
I en miljö där befintliga avgifter ska differentieras och nya avgifter tillföras i 
både styrande och finansierande syfte kommer det att bli allt viktigare att 
avgiftsstrukturen är transparant. 
 
Bland järnvägsföretag finns en oro för att differentiering och nya inslag i 
avgiftsstrukturen gör att den blir oöverskådlig och svår att hantera.  
 
Som framgått ovan finns det marginalkostnader (för drift och reinvestering) 
som inte tas ut. Samtidigt används finansierande avgifter (passageavgiften) för 
att hantera en effekt som påtagligt avser trängsel (se vidare förslaget nedan). Det 
innebär att avgifternas benämningar, tillämpningar och syften i praktiken inte 
riktigt hänger ihop med den beskrivning av olika avgifter och deras tillämpning 
som finns i järnvägslagen och EU-direktivet. En avgiftsstruktur som inte är 
transparent brister också i fråga om de signaler som brukarna får. Därmed 
riskerar kapacitetsanvändningen att bli mindre effektiv. 
  

                                                           
2 Rapport. Järnvägens behov av ökad kapacitet - Förslag på lösningar för åren 2012-
2021. 2011-09-30 
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En extra avgift bör kunna läggas till järnvägens infrastrukturavgift för att påvisa trängsel 
i förekommande fall. Det bör vara möjligt att använda extra avgifter inte bara för att 
lösa intressekonflikter i tilldelningsskedet. 
 
Järnvägslagen bör förtydligas eller ändras så att en extra avgift kan användas för att 
påvisa trängsel i järnvägssystemet redan i järnvägsnätsbeskrivningen. 

 
Grunden för prissättningen efter marginalkostnader är i Sverige de kortsiktiga 
samhällsekonomiska marginalkostnader som är direkt förknippade med 
framförande av järnvägsfordon. Förutsättningen är att kostnaden är extern. Så 
längde det inte råder kapacitetsbrist är detta tillräckligt som ekonomiskt 
styrmedel.  
 
När kapaciteten är ansträngd är det däremot inte längre korrekt att sätta priset 
utifrån kortsiktiga marginalkostnader utan att beakta kapacitetsbegränsningar. 
Det är inte marginalkostnadsprincipen i sig som är problemet, utan problemet 
är att den inte används fullt ut. 
 
Syftet med att prissätta externa kostnader är att internalisera dessa hos 
marknadens aktörer och på så sätt åstadkomma att dessa fattar beslut som leder 
till samhällsekonomisk effektivitet. För att det ska vara relevant att sätta ett pris 
utifrån en kostnad krävs det därför att kostnaden är extern i förhållande till den 
som förorsakar den. Den prisrelevanta kostnaden är lika med den externa 
marginalkostnad som trafiken förorsakar vid den samhällsekonomiskt optimala 
trafikvolymen.  
 
Vi har i redovisningar till regeringen den 16 maj och 30 september 2011 
konstaterat att det i dag finns få styrande inslag som bidrar till att kapaciteten 
inom järnvägen används effektivt i tid och rum. Vi har dock en avgiftsstruktur 
som är stadd i utveckling och vi har föreslagit kompletterande åtgärder. 
 
I delredovisningen den 16 maj 2011 konstaterade vi att så kallade extra avgifter 
enligt järnvägslagen enbart får användas inom arbetet med upprättandet av 
tågplanen. Det beror på utformningen av den svenska regleringen. Till de 
åtgärder som föreslagits på järnvägens område bör läggas införande av 
trängselavgifter (extra avgift) enligt 7 kap. 3 § järnvägslagen. Enligt denna får 
infrastrukturförvaltaren ta ut en extra avgift för användning av överbelastad 
infrastruktur, för att åstadkomma att denna används samhällsekonomiskt 
effektivt.  
 
I järnvägslagen behandlas möjligheten att ta ut extra avgifter under 
mellanrubriken Marginalkostnadsbaserade avgifter. Så är inte fallet i 
järnvägsdirektivet. Där behandlas extra avgifter som en egen regel under den 
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artikel som behandlar principer för fastställande och uttag av avgifter. EU-
kommissionen har också uttryckt att extra avgifter i direktivets mening faller 
utanför marginalkostnadsbegreppet, som är begränsat till att avse 
infrastrukturförvaltarens kostnader.  
 
Ett annat förhållande rör kopplingen mellan extra avgifter å ena sidan och de 
åtgärder som sådana kan föranleda, i form av överbelastningsförklaring, 
kapacitetsanalys och kapacitetsförstärkningsplan. Enligt järnvägsdirektivet 
finns inga hinder mot att ta ut extra avgifter för att påvisa kapacitetsbrist eller 
trängsel. Men om så sker ska en kapacitetsförstärkningsplan tas fram. Om en 
sådan plan inte tas fram anger direktivet att den extra avgiften måste upphöra.  
 
Den svenska lagen har hittills tolkats så (7 kap. 3 § järnvägslagen) att uttag av 
extra avgifter förutsätter att en överbelastningsförklaring har ägt rum och att 
användningen sker inom ramen för tilldelningsprocessen. 
Denna ordning gör det svårt att tillämpa den kanske enskilt mest effektiva typen 
av avgift för att effektivisera järnvägen, och den tillämpas inte heller i Sverige. 
Det är inte uppenbart att EU-direktivet förutsätter den förhållandevis 
komplicerade procedur som järnvägslagen anger för tillämpning av extra 
avgifter. Det bör utredas om järnvägslagen kan ändras så att tillämpningen 
underlättas. 
 
De nämnda förslagen bedöms öka transparensen i avgiftssättningen och därmed 
den styrande förmågan.  
 
Den europeiska utvecklingen kan innebära vissa förändringar av 
etablerade svenska principer 

Som framgår av figur 4 tas både olycks- och emissionsavgift ut i Sverige baserat 
på marginalkostnaden för dessa externa effekter. Det kan komma att förtydligas 
att de marginalkostnadsavgifter som obligatoriskt

 

 ska tas ut avser 
infrastrukturförvaltarens kostnader och inte externa effekter.  

Redan i dag framgår det av EU-direktivet3

 

 att infrastrukturavgiften visserligen 
får ändras för att ta hänsyn till kostnaden för den miljöpåverkan som driften av 
tåg förorsakar, men att det endast får ske på vissa villkor.  

Det handlar bland annat om att en sådan ändring ska differentieras i enlighet 
med hur stor påverkan är. Vidare framgår att om avgifterna för miljökostnader 
ökar de totala intäkterna för infrastrukturförvaltaren får de tas ut endast under 
förutsättning att man tar ut avgifter på jämförbar nivå också för konkurrerande 
transportsätt. 

                                                           
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om 
tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av 
järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg 
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I vissa fall finns det inte någon jämförbar nivå för att fastställa och ta ut avgifter 
för miljökostnader för andra konkurrerande transportsätt. Det är då inte tillåtet 
att ta ut avgifterna på ett sådant sätt att det blir en genomgripande förändring av 
de totala intäkterna för infrastrukturförvaltaren. Medlemsstaterna ska besluta 
hur intäkterna från avgifter ska användas, om det har införts en jämförbar nivå 
för att fastställa och ta ut miljökostnader för järnväg och konkurrerande 
transportsätt, och detta leder till extra intäkter. 
 
Den avgiftsstruktur som grovt redovisas för övriga trafikslag (se avsnitt 3, 4 och 
5) indikerar att det knappast kan sägas existera en jämförbar nivå som utgör en 
förutsättning enligt ovan.  
 
När det gäller olycksavgift finns det i dag inget uttryckligt stöd i EU-direktivet 
för att ta ut en sådan avgift. I det förslag som nu finns kan det komma att 
förtydligas att olycksrisk inte utgör del av marginalkostnaderna. En sådan avgift 
kan också bli föremål för motsvarande typ av reservation som föreslås gälla 
emissioner. 
 
Oavsett hur externa effekter ska behandlas är det marginalkostnaderna för 
infrastruktur som är avgörande inom järnvägen, till skillnad från sjöfarten. Om 
man tar järnvägens marginalkostnader för drift, underhåll och reinvesteringar 
och jämför med spåravgift och särskilda avgifter så blir det nästan samma 
värden på internaliseringsgrad och återstående kostnad som om man räknar 
totalt på alla externa effekter och internaliserande banavgifter.  
 
 
Det bör utredas i vad mån kapacitet i järnvägens infrastruktur kan reserveras för viss 
typ av trafik. 

 
I delrapporten om järnvägens behov den 30 september 2011 föreslog 
Trafikverket bland annat en utvärdering av prioriteringskriterierna. Dessutom 
bör övervägas om det är möjligt att tillämpa prioriteringskriterier på det sättet 
att viss godstrafik alltid ges en uttalad prioritet genom dedicerad kapacitet. 
 
Flera länder tillämpar prioriteringskriterier när infrastrukturen har förklarats 
överbelastad. Hur kriterierna är utformade och vilken typ av trafik som 
prioriteras varierar dock.  
 
EU-direktivet stadgar följande i artikel 22 punkten 4: ”I prioriteringskriterierna 
ska hänsyn tas till tjänstens betydelse för samhället i förhållande till varje annan 
tjänst som följaktligen inte kommer att tilldelas kapacitet. För att i detta 
sammanhang säkerställa utvecklingen av adekvata transporttjänster, i synnerhet 
för att uppfylla kraven på allmännyttiga tjänster eller för att gynna utvecklingen 
av godstransporter med järnväg, kan medlemsstaterna på ett icke-
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diskriminerande sätt vidta nödvändiga åtgärder för att sådana tjänster ska 
prioriteras vid tilldelningen av infrastrukturkapacitet.” Detta återspeglas också i 
vissa länders prioritetsordning, till exempel genom att offentligfinansierad trafik 
eller godstrafik ges hög prioritet.  
 
Enligt 6 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519) ska en infrastrukturförvaltare 
bedöma behovet av att organisera tåglägen för olika typer av transporter, 
inklusive behovet av reservkapacitet. Om det inte går att samordna 
ansökningarna om infrastrukturkapacitet ska förvaltaren tilldela kapacitet med 
hjälp av avgifter eller i enlighet med prioriteringskriterier som medför att 
infrastrukturen används samhällsekonomiskt effektivt.  
 
Enligt samma paragraf får järnvägsinfrastruktur reserveras för viss typ av 
järnvägstrafik endast om det finns alternativ järnvägsinfrastruktur. 
Infrastrukturförvaltaren får då prioritera denna typ av trafik vid tilldelningen av 
infrastrukturkapacitet. Om infrastruktur har reserverats ska detta redovisas i 
järnvägsnätsbeskrivningen. Bestämmelsen har sin grund i EU:s 
järnvägsdirektiv. 
 
Att järnvägsinfrastrukturen har reserverats för viss järnvägstrafik får dock inte 
hindra annan trafik där, om det finns tillgänglig kapacitet och järnvägsfordonen 
har de tekniska egenskaper som krävs. 
 
Reservation av kapacitet kan betraktas som en särskild sorts 
prioriteringskriterium, enligt förarbetena till järnvägslagen (prop. 2003/04:123, 
s. 112). Rättigheten är nämligen villkorad med att om det återstår kapacitet när 
företräde har getts till den trafik som får prioritet på den aktuella delen av nätet, 
ska denna fördelas till sådana sökande som önskar bedriva andra typer av trafik 
på sträckan.  
 
Möjligheten att på detta sätt reservera vissa delar av järnvägsnätet kan endast 
utnyttjas om det finns lämpliga alternativa linjer för den trafik som inte kan göra 
anspråk på företräde. 
 
Som ett komplement till den utvärdering av prioriteringskriterier som 
Trafikverket föreslog bör man även utreda i vad mån reservation av kapacitet för 
viss järnvägstrafik kan tillämpas och bidra till en mer effektiv 
kapacitetsanvändning. 
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3 Styrmedel inom det statliga vägnätet 
 
De styrmedel som har större betydelse för användningen av det statliga 
vägnätets kapacitet på kort sikt är markerade i figur 6.  
 
Ekonomiska styrmedel  Administrativa 

styrmedel 
Informativa styrmedel 

Avgifter och skatter Restriktioner  Intelligenta 
transportsystem (ITS) 

Handel med 
utsläppsrätter 

Principer för 
kapacitetstilldelning 

Mobility management och 
hållbart resande  

Subventioner och 
rabatter 

  

Figur 6. Framträdande styrmedel inom vägsystemet 
 

3.1 Nuläge 

3.1.1 Ekonomiska styrmedel 

 
Avgifter och skatter 

 
Avgifter Uppbörd Beskrivning 

Fordonsskatt Transport-
styrelsen 

Tas ut som en årlig avgift för att få köra 
fordonet, och kan vara lägre för miljöbilar 
och bilar som går på andra bränslen än 
fossila. 

Trängselskatt Transport-
styrelsen 

Tas ut med olika belopp beroende på 
tidpunkt för passagen in i eller ut ur det 
skattebelagda området. 

Vägavgift  Har ett finansierande syfte men får en 
styrande verkan. Exempel: Öresundsbron. 

Drivmedelsskatter Skatteverket Tas ut i form av energiskatt och 
koldioxidskatt på fossila bränslen. 

Skatt på försäkrings-
premier för 
bilförsäkringar 

 Bilisterna betalar en större del av de totala 
olyckskostnaderna.  

Eurovinjett  System enligt vilket vägavgift eller vägtull 
får tas ut för tung trafik på TEN-nät och 
sammanhängande motorvägsnät.  

Figur 7. Avgiftsstrukturen inom vägsystemet 
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Fordonsskatten tas ut för finansiering av vägunderhåll på grund av förslitning. 
Till skillnad från järnvägstrafiken är den dock inte baserad på 
marginalkostnader utan på innehav av fordon. Avgiftssystemet innehåller 
därutöver inslag av punktskatter och finansierande avgifter.  
 
Trängselskatt betalas till staten enligt lag (2004:629) om trängselskatt. 
Initiativet härrör från såväl stat som kommun. Med stöd av lagen kan skatter tas 
ut vissa tider och på vissa platser. I dag sker detta enbart i Stockholm. Skatten 
syftar till att minska trängseln i hårt trafikbelastade områden och därmed 
förbättra miljön.  
 
År 2013 kommer även Göteborg att använda systemet med trängselskatt. Syftet 
är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg. Skatten ska även bidra 
till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg. Åtgärden 
berör både det statliga och kommunala vägnätet genom att betalstationer 
kommer att finnas i båda näten. 
 
I förarbetena till lagen om trängselskatt framgår att huvudsyftet med skatten är 
att öka framkomligheten för vägtrafiken. Syftet behöver dock inte enbart vara att 
generellt minska trafiken utan kan även vara att få till stånd en lägre 
trafikbelastning på infrastruktur med nedsatt kapacitet. Det kan exempelvis vara 
fråga om en bro som med hänsyn till slitage endast kan användas i begränsad 
utsträckning eller en tunnel med högre trafikbelastning än vad den är 
dimensionerad för. 
 
Hur avgifter får tas ut för att använda allmänna vägar regleras i väglagen 
(1971:948). Enligt 29 § väglagen kan regeringen besluta att avgifter ska tas ut för 
att finansiera nya vägar. Någon närmare reglering av hur avgifterna ska tas ut 
finns inte. Vägavgifter används för att finansiera förbindelserna över Öresund 
och Svinesund. Båda vägavgiftssystemen drivs av konsortier med svenska staten 
som delägare. Dessa står för drift och underhåll. För närvarande planeras flera 
nya infrastruktursatsningar som kommer att medfinansieras genom vägavgifter: 

• bro över Motalaviken, väg 50 (cirka 2013) 

• bro över Sundsvallsfjärden, E4 (cirka 2015) 

• bro över Skurusund i Nacka, väg 222 (cirka 2016). 
 
Drivmedelsskatter syftar till att internalisera de externa effekter som utsläpp av 
växthusgaser innebär. Skatterna bedöms bidra till relativt stora reduktioner av 
koldioxidutsläppen till 20214

 
.  

För att avgifter ska få tas ut måste det vara förenligt med EU:s regler i det så 
kallade Eurovinjettdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 
1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för 
användningen av vissa infrastrukturer). Detta direktiv reglerar bland annat hur 

                                                           
4 Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar. Ds 2009:63 
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skatter och avgifter får tas ut efter tid och väglängd för lastbilar och 
lastbilskombinationer med en högsta tillåten bruttovikt på mer än 3,5 ton. 
Grundprincipen är att sådana pålagor maximalt får motsvara kostnaden för 
investeringar och drift av vägarna.  
 
Utländska tunga fordon betalar Eurovinjett på det svenska vägnätet. Svenska 
tunga fordon betalar fordonsskatt. 
 
De avgifter som sammantaget tas ut för persontrafiken (personbilar) bedöms i 
stort sett täcka marginalkostnaderna (86 procent internalisering). För godstrafik 
handlar det om 39–52 procent internalisering beroende på typ av väg och om 
det är lastbil med eller utan släp. Beräkningen gäller kostnader för drift, 
underhåll, olyckor, buller och emissioner men inte trängsel5

 
. 

Av de avgifter och skatter som anges ovan är det bara drivmedelsskatterna som 
ligger till grund för beräkningen av internaliseringsgraden. Övriga avgifter och 
skatter anses ha en svag koppling till de externa effekter som trafiken ger 
upphov till. 
 
Skattade marginalkostnader finns i dag bara för personbilar och tunga lastbilar. 
Det finns inga skattningar för att bedöma internaliseringsgraden för lätta 
lastbilar, bussar eller motorcyklar som trafikerar det statliga vägnätet. 
 

Subventioner och rabatter 

 
På samma sätt som för järnvägstrafiken gäller att de normkrav som kommer till 
uttryck genom den allmänna trafikplikten rör turtäthet och tidtabell och annat 
som är direkt relaterat till hur kapaciteten används.  
 
Stockholms län brukar sägas svara för halva landets kollektivtrafik. Enbart 
busstrafik utanför Stockholm subventionerades 2010 med cirka 6 miljarder 
kronor6

 
. 

En annan form av subvention är transportstöd, ett regionalpolitiskt bidrag som 
ska kompensera för kostnadsnackdelar beroende på långa avstånd. Stödet riktar 
sig till tillverkande företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och 
Jämtland. Utgångspunkten är de faktiska merkostnader för transporter som 
företagen har. Biltransporterna dominerar och hade ökat till 80 procent under 
2008 eller cirka 470 miljoner kronor. I biltransporter ingår även 
kombitransporter där större andelen av transporten går på järnväg. 
 

                                                           
5 VTI. Ekonomiska och administrativa styrmedel i kapacitetsuppdraget. Arbetsmaterial. 
2011-12-15. 
6Trafikanalys. Lokal och regional kollektivtrafik 2010. Statistik 2011:19 
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3.1.2  Administrativa styrmedel 
 

Restriktioner 

 
Med restriktioner avses här de bestämmelser som anger förutsättningarna för 
trafiken. Det kan handla om hastighetsbegränsningar och bestämmelser om 
körriktning med mera.  
 

Vägkapacitet kan omfördelas mellan biltrafik och kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken kan tilldelas viss vägkapacitet till exempel genom nya länkar 
eller separata busskörfält. Det är en åtgärd i gränslandet mellan steg 2 och steg 3 
i fyrstegsprincipen, som kan ge större utbyte av en väginvestering i form av 
möjligheter att öka transportarbetet. 
 
Stockholms stad har tagit fram en framkomlighetsstrategi7

 

. I den pekar man på 
att det begränsade utrymmet kan användas mer effektivt om man ger mer plats 
åt de färdmedel som kan transportera flest människor vid de tider då många vill 
resa. I vissa fall kan detta ske endast genom att man minskar utrymmet för de 
färdmedel som inte använder utrymmet lika effektivt. Det innebär en 
omfördelning av kapacitet från bil till kollektivtrafik. 

3.1.3 Informativa styrmedel 
 

ITS 

 
Till ITS hänförs här alla former av signalstyrning, prioritering av busslinjer och 
rampstyrning (påfartskontroll) samt störningshantering genom signaler för 
tillfällig omdirigering av trafik. Trafikledningscentralerna ingår också i denna 
kategori åtgärder. 
 
ITS tillämpas i vägsektorn för att öka eller behålla framkomligheten samt för att 
bidra till förbättrad miljö och komfort. Det handlar bland annat om  

• system och tjänster för trafikplanering  

• trafikinformation  

• vägtrafikledning  

• trafikstyrning  
 

                                                           
7 Förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030. En strategisk inriktning för 
storstadsgator i världsklass. REMISSVERSION. Version 1.0, 2011-12-01 
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ITS har myntats inom vägsektorn och används huvudsakligen som ett 
styrmedel, medan tjänsterna till allmänhet och företag ännu är begränsade.  
 
På regeringens uppdrag redovisade dåvarande Vägverket i februari 2010 en 
trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av ITS. 
 
ITS är olika former av informationstekniska lösningar som kan underlätta 
trafikflödena. Hit hör trängselskatt, trafikantinformation, elektroniska 
meddelandeskyltar med mera. ITS används i ökande omfattning i 
Stockholmsregionen för att förbättra framkomligheten och blir ett viktigt 
verktyg även i Förbifart Stockholm. 
 
Ett relativt avancerat ITS- projekt, SF Park i San Francisco, samlar 
realtidsinformation om lediga parkeringsplatser på gatan och i parkeringsgarage 
och justerar priset lokalt utifrån efterfrågan. På gator och vid tider där 
gatuparkeringen är full höjs priset tills det finns lediga platser. På gator där det 
finns många lediga platser kan priset sänkas. Bilisterna får information om var 
lediga platser finns via webben, mobiltelefoner och skyltar på gatan. 
 
Reversibla körfält, variabla hastigheter och påfartsreglering ger 
bättre framkomlighet 

I många fall uppstår problem när trafiken ökar och kapaciteten på vägen är 
begränsad och det finns liten eller ingen möjlighet att bygga ytterligare körfält. 
Väghållaren försöker då hitta effektiva sätt att förbättra framkomligheten.  
Reversibla körfält kan vara en sådan lösning. Med reversibelt körfält avses en 
temporär ändring av ett körfälts riktning så att rusningstrafik får mer kapacitet. 
 
Reversibla körfält kan vara effektiva framför allt i storstadsområden, med stora 
trafikflöden in mot staden under morgontimmarna och stora flöden ut under 
eftermiddagen. Generellt kan reversibla körfält alltid övervägas då det finns 
stora trafikvariationer i olika riktningar, oftast morgon och kväll. 
Erfarenheterna av denna åtgärd är dock begränsade i Sverige. 
 
Med början 2003 inleddes försök med variabla hastighetsgränser på ett tjugotal 
platser i Sverige. Systemet fungerar så att hastighetsgränsen tillfälligt sänks med 
omställbara, lysande vägmärken då det råder försämrade och mer riskfyllda 
förhållanden. Försöket visar att åtgärden generellt ger bättre anpassning av 
hastigheten till trafiksituationen än traditionell utmärkning med fasta 
vägmärken. Olycksrisken har överlag minskat, tempot har blivit lugnare och 
framkomligheten har förbättrats något. Miljöeffekterna är dock mycket små.  
 
Ett tillämpningsområde för variabla hastighetsgränser är trafikstyrning på vägar 
med varierande trafikintensitet där trafikflöden, genomsnittliga hastigheter och 
köer kan variera mycket. 
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På högtrafikerade motorvägar kan anslutande trafik från motorvägsramper 
skapa störningar i trafiken som reducerar huvudvägens kapacitet väsentligt. Där 
är påfartsstyrning (som även benämns rampstyrning) ett sätt att reglera trafiken 
för att undvika trafikstockning. Det sker genom att påfarten till trafikleden 
regleras med ljussignaler som släpper på trafik i olika takt beroende på hur 
trångt det är. Därigenom kan trafiken portioneras ut i syfte att uppnå smidigare 
vävning och förhindra köer, så att huvudvägens kapacitet utnyttjas optimalt. 
Detta görs med speciella trafiksignaler som bromsar upp påfartsflödet genom 
korta grön-gul-röda intervaller.  
 
Vid påfartsstyrning används data om trafikmängder längs påfarten för att styra 
systemet. Dessa data avgör exempelvis när påfartsregleringen ska aktiveras 
respektive avslutas och hur mycket trafik som ska släppas in på motorvägen. 
 
Påfartsstyrning är vanligt förekommande på de stora nordamerikanska 
motorvägssystemen men är inte fullt lika vanligt i Europa. I Sverige finns 
installationer på E4/E20 Essingeleden i Stockholm. 
 
Åtgärden syftar primärt till att minska risken för stopp och köer på huvudvägar, 
exempelvis vid rampen till en motorväg.  
 

Mobility management 

 
Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och 
påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och 
beteenden. Grundläggande för mobility management är ”mjuka” åtgärder som 
information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination av 
verksamheter hos olika aktörer. Dessa åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos 
”hårda” åtgärder inom stadstrafiken (som exempelvis nya spårvagnslinjer, vägar 
eller cykelbanor).  
 
Mobility management är inget universalmedel som ersätter eller utesluter 
tekniska lösningar. Det är snarare ett komplement som får nya eller befintliga 
tekniska lösningar att ge större effekt. Det handlar om kunskaps-, attityd- och 
beteendepåverkan som gör att vi får en mer effektiv användning av 
infrastrukturen, eller om kampanjer och åtgärder som gynnar gång, cykling och 
användning av kollektivtrafik.  Det kan även handla om att arbetsgivaren betalar 
kollektivtrafikutgifter för att ge incitament till att avstå från bilåkande. 
 

3.1.4 Internationell utveckling 
 
I september 2011 antog Europeiska rådet det reviderade Eurovinjettdirektivet. 
Revideringen gör det möjligt för EU:s medlemsstater att införa nya vägtullar och 
vägavgifter för lastbilar över 3,5 ton och även ta betalt för externa kostnader, till 
exempel miljöpåverkan genom utsläpp och buller. Det gick inte att göra tidigare. 
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Bestämmelserna är bara tillämpliga på TEN-vägar och sammanhängande 
motorvägsnät. TEN-vägarna i Sverige är följande: 

• E4, sträckan Helsingborg–Stockholm–Haparanda 

• E6, sträckan Trelleborg–Svinesund (Norge) 

• E10, sträckan Töre (Luleå)–norska gränsen 

• E14, sträckan Sundsvall–norska gränsen 

• E18, sträckan Kappelskär–Stockholm–norska gränsen 

• E20, sträckan Arboga–Stockholm 

• E22,sträckan Malmö–Kalmar–Norrköping 

• E45, sträckan Göteborg–Östersund–Gällivare 

• E65, sträckan Malmö–Ystad  

• Rv40, sträckan Göteborg–Jönköping. 
 

Något sammanhängande motorvägsnät i direktivets mening har vi inte i Sverige, 
enligt hittillsvarande bedömning. 
 
Det blir nu också möjligt att differentiera vägavgiften efter trängsel. Det finns 
även utrymme för tidsstyrning av den tunga trafiken, särskilt kopplat till ökad 
teknikmognad och införande av ITS- lösningar som Galileo och GPS. 
 
I framtiden kommer det alltså bli möjligt för stater som väljer det att 
differentiera vägavgifterna för lastbilar med avseende på EURO-klass, sträcka, 
tid och plats. Efter att direktivet har publicerats har medlemstaterna två år på 
sig att införliva regelverket i nationell lagstiftning.  
 
Det nya direktivet medger två huvudsakliga inriktningar: 

• tidsbunden avgift (i Sverige benämnt vägavgift) 

• distansbaserad avgift (i Sverige benämnt vägtull). 
 
Sverige tillämpar den inriktning som innebär en tidsbunden avgift (vägavgift) , 
liksom Belgien, Danmark, Nederländerna och Luxemburg. Härigenom får tung 
trafik (över 12 ton) från dessa länder köra på svenska TEN-vägar obegränsat 
under den tid som avgiften (vinjetten) avser. Danmark och Nederländerna är 
dock på väg att överge den inriktningen för den distansbaserade inriktningen 
(vägtull).   
 
Eurovinjett som är betald i ett av samarbetsländerna gäller för färd på övriga 
anslutna länders vägnät. Intäkterna från vägavgiften fördelas mellan 
samarbetsländerna, enligt förutbestämda proportioner. 
 
De flesta länder väljer nu den distansbaserade inriktningen som i sig består av 
två delar. Den ena delen avser infrastrukturavgiften som täcker kostnader för 
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drift, underhåll och investering och som även får innehålla en tidsstyrning. Den 
andra delen avser en avgift för externa effekter genom luftföroreningar och 
buller och är frivillig. De senaste tio åren visar en trend mot att allt fler länder 
väljer att ta ut även en sådan avgift8

 
. 

Polen väntas börja avgiftsbelägga lastbilar över 3,5 ton för färd på 
motorvägnätet. Här ersätts en egen vinjett av färdvägsbaserade vägavgifter.  
 
Frankrike väntas avgiftsbelägga lastbilar över 3,5 ton från 2013. Skatten 
planeras omfatta det statliga motorvägnätet som i dag inte har vägavgift, drygt 
10 000 km. Syftet med skatten sägs vara att flytta godstransporter från väg och 
att minska utsläppen av koldioxid. 
 
Storbritannien planerar att avgiftsbelägga lastbilar från 2014. I Storbritannien 
har man under flera år diskuterat införandet av färdvägsbaserade vägavgifter. I 
dag finns varken vinjett eller andra typer av vägavgifter. 
 
Revideringen innebär att Eurovinjettdirektivet nu bär vissa likheter med 
järnvägsdirektivets uppbyggnad när det gäller avgiftsstrukturen, bland annat i 
fråga om hur kapaciteten används. 
 
Det är valfritt att införa direktivet och Sverige har beslutat att inte införa det. 
 

3.2 Brister och potential 
 
De brister i vägtransportsystemet som kan mötas med styrmedel är kopplade till 
trängsel, framkomlighet och tillgänglighet till utbud av service. 
 
En typ av brist som är framträdande i stadsmiljöer är att det saknas gång- och 
cykelvägar samt separata leder för kollektivtrafik.  
 
I vägtransportsystemet bedöms följande kapacitetsbrister finnas i det korta 
perspektivet: 

• flödesbegränsningar 

• flaskhalsar i anslutningar, på och avfarter 

• flaskhalsar på grund av bristande antal körfält vid ”normala” 
trafikförhållanden 

• flaskhalsar på grund av bristande antal körfält vid vägarbeten och 
incidenter 

• begränsad framkomlighet för varudistribution i storstäder 

                                                           
8 Vägavgifter i praktiken. ARENA RAPPORT 2011:5  
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• terminalpunkter 

• bussterminaler 

• infartsparkeringar. 
 
Följande åtgärder kan vara relevanta för att möta dessa brister: 

• fler körfält på en sträcka 

• förbättringar eller ombyggnad i anslutningar (ramper etc.), 
rampstyrning 

• vägassistans och bättre incidentinformation 

• reversibla körfält 

• förbättrade trafikinformations-, trafiklednings- och 
trafikstyrningssystem inklusive signalprioritering för busstrafik 

• mer effektiva hållplatser 

• särskilda körfält för kollektivtrafik och godsdistribution 

• infartsparkering och bättre bytespunkter. 
 

De styrmedel som är mest framträdande inom vägtransportsystemet ur 
kapacitetssynpunkt är avgifter och skatter, framförallt trängselskatten. 
 
Om man betraktar hur vi använder transportsystemet i dag står det klart att det 
skulle kunna utnyttjas till betydligt fler transporter per investerad krona. 
Kapacitetsproblemen i det statliga vägnätet är i stort begränsade till 
storstadsområdena. Det finns dock vissa funktionalitetsproblem i andra delar av 
transportsystemet. 
 
Ofta motiveras väginvesteringar med att de löser trängsel i vägsystemet. Det har 
dock visat sig vara en otillräcklig lösning som inte löser trängsel på sikt. Det 
beror på att merparten av kapacitetsökningen äts upp av ökad trafik. I det 
sammanhanget kan det vara värt att överväga att inte alltid klumpa ihop 
väginvesteringar utan att även fundera på hur utbudet av vägkapacitet kan 
fördelas på olika färdmedel.  
 
Kollektivtrafiken kan tilldelas ett ökat utbud av vägkapacitet, till exempel genom 
nya länkar eller separata busskörfält. Det kan göra att buss blir ett mera 
attraktivt alternativ, så att efterfrågan på vägkapacitet för bil till och med 
minskar. Det handlar alltså om att ge kollektivtrafiken företräde och prioriterat 
utrymme i vägnätet för att öka dess relativa attraktivitet gentemot alternativet 
bil. 
 
Trafikarbetet har ökat mer än transportarbetet på väg. Det gäller både person- 
och godstrafik och är ett uttryck för att fordonen kan användas mer effektivt 
genom ökat samåkande eller högre fyllnadsgrad.  
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3.3 Överväganden och förslag på kort sikt 
 
Avgifterna för användning av vägtransportsystemet bör utvecklas för att bli mer 
dynamiska och kopplade till när och var systemet används.  

Dagens fordonsskatt, som delvis är avsedd att täcka kostnader för slitage på 
vägarna, är kopplad till innehav snarare än till användning. Detta skulle i 
princip kunna ge upphov till en motsatt effekt. Ju högre fordonsskatt desto mer 
”valuta” vill man kanske ha för skatten, vilket innebär mer körning. Eftersom 
fordonsskatten inte påverkar beteendet (i någon avsedd riktning) är den inte 
optimal ur styrningssynpunkt. 
 
I dag finns inga beräkningar av den genomsnittliga marginalkostnaden per 
fordonskilometer. I princip skulle dock en konstruktion som innebär att skatter 
och avgifter är kopplade till när och var fordonet används på ett bättre sätt 
internalisera effekter som olycksrisk och slitage. Skatter och avgifter skulle 
också behöva differentieras för att få styrande effekt, i likhet med vad som gäller 
för järnvägen. 
 
Erfarenheterna från de länder som har infört kilometerbaserade vägavgifter för 
lastbilar, visar att det är ett styrmedel som påverkar exempelvis val av rutt och 
fordonstyp. Avgiftssystemets utformning har stor betydelse för effekterna på 
trafiken. Flera studier har genomförts för att analysera effekterna av 
vägavgiftssystemen i Schweiz, Österrike, Tyskland och Tjeckien. Framförallt 
Schweiz har gjort omfattande analyser för att se hur fordon, transportvolymer 
och miljöpåverkan förändras. En generell slutsats är att de nya avgiftssystemen i 
länderna bidrar till något ökad effektivitet. Lastfaktorn har ökat och 
logistikuppläggen utvecklats. 
 

Trängselskatten kan bli mer styrande 

Vägtransportsystemet har lokala och temporära kapacitetsbrister som ger 
upphov till trängsel. Att trängseln beror på situationen gör det svårt att värdera 
vilka marginalkostnader som den ger upphov till. Å andra sidan har trängsel den 
karaktären att den är påtaglig, till skillnad från vissa andra externa effekter. Det 
innebär att det är möjligt att pröva en trängselavgift empiriskt och anpassa den 
tills den får önskad effekt. Trängsel kan därmed med fördel hanteras vid sidan 
av en avgiftsstruktur grundad på marginalkostnader.  
 
Trängselskatten bör utformas så att den kan användas mer flexibelt som styrmedel 
med hänsyn till framkomligheten i vägnätet. 

 
Trängselskatten infördes permanent i Stockholm augusti 2007, efter ett försök 
under första halvåret 2006.  
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I en utvärdering kort efter försöksperioden visade sig trafiken till och från 
Stockholms innerstad ha minskat med cirka 20 procent. Kötiderna minskade 
med mer än 30 procent i och kring innerstaden samtidigt som utsläppen 
minskade med 14 procent i innerstaden och 2,5 procent i länet.  
 
Två år efter utvärderingen har Stockholms stad och Trafikverket gjort en 
uppföljning. Den helt dominerande delen av den ursprungliga effekten kvarstår 
fortfarande. Den lilla minskningen av effekten kan förklaras av omvärldsfaktorer 
som ökad befolkning, ändrade inkomstskatteregler och ökade realinkomster. 
Det visade sig också finnas en betydande genomfartstrafik. Knappt 30 procent 
av de fordon som åkte in i innerstaden mellan 06:30 och 18:30 åkte ut igen 
inom en halvtimme. 
 
Även i London har biltrafiken minskat till de zoner där trängselavgift tillämpas. 
Antalet busspassagerare har ökat, liksom antalet cykelresor. 
 
På sikt riskerar emellertid effekten att urholkas på grund av stigande reallöner, 
inflation och efterfrågetryck. Därför behövs en mer flexibel tillämpning om 
avgiften ska vara effektiv ur ett kapacitetsperspektiv. 
 
Stockholms stad gör i sitt förslag till framkomlighetsstrategi bedömningen att en 
modern, växande storstad som Stockholm behöver trängselskatten för att öka 
framkomligheten och minska miljöbelastningen och för att finansiera 
utbyggnader av infrastruktur. Vidare görs bedömningen att trängselskatten inte 
är ett statiskt system. För att behålla en god effekt måste den vårdas och ses över 
utifrån rådande trafikmönster och mål. 
 
För vissa former av trafikproblem fungerar avgifter för en specifik användning 
av vägnätet mer effektivt än en generell prisökning, eftersom de är direkt 
inriktade på problemet. Trängselskatten är ett sådant exempel. Den har dock 
även ett fiskalt syfte och beslutas därför av riksdagen, inklusive de styrande 
detaljerna. Det gäller exempelvis vilka fordon som är skattepliktiga samt under 
vilka tider och med vilka belopp skatten ska betalas. Riksdagen har också 
beslutat exakt var betalstationerna ska vara placerade rent geografiskt. Denna 
detaljreglering försvårar anpassningar av trängselskatten och gör att skattens 
kapacitetsstyrande förmåga är begränsad.  
 
I prop. (2010/11:133) Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg föreslår 
regeringen vissa förändringar av det framtida uttaget av trängselskatten i 
Göteborg. Dels föreslås en bestämmelse som begränsar skatteuttaget om flera 
betalstationer passeras under en viss tidsperiod, en så kallad flerpassageregel, 
dels föreslås ändringar av vissa betalstationers placering. Därutöver föreslås att 
skattebeloppen höjs för att kompensera det intäktsbortfall som förändringarna 
medför. De nya skattebeloppen föreslås börja tillämpas den 1 januari 2015. 
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Att omvandla skatten till en mer flexibel avgift uppges förutsätta att denna ger 
betalaren något konkret, och bättre framkomlighet är inte tillräckligt i det 
avseendet. Därmed finns inte möjlighet att använda avgifter för att minska 
trängsel i vägtransportsystemet på det sätt som järnvägslagen medger för 
järnväg. 
 
Det pågår en utredning som har i uppdrag att närmare utreda förutsättningarna 
för att delegera rätten att meddela föreskrifter om trängselskatt till kommuner. 
Den omfattar även frågan om skattskyldighet för fordon som inte är registrerade 
i Sverige samt hur skattebeloppen bör justeras för att skattens förmåga att 
begränsa trängsel ska behållas. Utredningen – 2011 års vägtullsutredning (Fi 
2011:08) – beräknas avsluta sitt arbete den 30 september 2012. 
 
Huvudsyftet med trängselskatt är att öka framkomligheten för vägtrafiken. 
Trängselskatt bidrar även till lägre bullernivåer och minskade utsläpp av olika 
föroreningar. Det huvudsakliga syftet med trängselskatt är dock att minska 
trängseln. Därför bör skatteuttaget utformas så att det ger ett incitament för den 
enskilde att antingen välja en annan tidpunkt för transporten eller resan eller att 
byta färdsätt till kollektivt resande. 
 
Riksdagen kan bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om bland annat 
skatt som syftar till att reglera trafikförhållandena i kommunen. Detta blev 
möjligt från den 1 januari 2011 genom en ändring av 8 kap. 9 § regeringsformen. 
 
 

Kollektivtrafiken med buss och cykel bör ges prioritet i storstadsområden med 
påtagliga kapacitetsbrister. 

 
Lösningen på trängsel handlar om att den kapacitet som transportsystemet ger 
ska användas effektivare. Eftersom trängsel främst är ett problem i och kring 
storstäder kan lösningar sökas också i att göra kollektivtrafik mer attraktiv i 
förhållande till bil. Kollektivtrafik är ett betydligt mer yteffektivt transportsätt 
än privatbilism. 
 
Kollektivtrafik med hög kapacitet och ett sammanhängande cykelnät med god 
framkomlighet är nyckeln till ökad transportkapacitet på gator och vägar. 
Attraktiv kollektivtrafik på gatorna kan bidra till att avlasta både tunnelbanan 
och vägnätet, genom att erbjuda ett alternativ till bil för fler resor.  
 
Styrmedel som kan ge ökad cykling är, tillsammans med utvecklingen av cyklar,   

• signalföreträde  

• höjda kostnader för bilister, till exempel parkeringsavgifter  

• färre parkeringsplatser för personbil 
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• gena och raka cykelleder separerade från gång- och personbilstrafik 

• parkeringsnormer (administrativt styrmedel). 
 
Alternativen till bilen måste bli mer effektiva och attraktiva. Men detta räcker 
inte för att minska trafiktillväxten. Det kan krävas andra åtgärder som direkt 
syftar till att begränsa biltrafiken genom att de tar bort kapacitet från biltrafik 
och styr genom prissättning av vägtrafiken, trängselskatter och 
parkeringsavgifter. 
 
Syftet med Förbifart Stockholm och andra nya vägar är att avlasta väg- och 
gatunätet. För att uppnå och behålla den avlastningen krävs en aktiv planering 
för att omfördela kapacitet i väg- och gatunätet.  Det handlar om att ta bort 
kapacitet för biltrafik och ge den till kollektivtrafik, gång och cykel.  
 
Ett exempel kan hämtas från Västra Götaland, där antalet resenärer på en viss 
busslinje (linje 100) har ökat kraftigt. Bussarna går så ofta som var tionde minut 
under rusningstrafik, men de räcker ändå inte alltid till. Det har gjort att man 
fått sätta in extrabussar så att det går bussar vart femte minut, vilket innebär att 
vägsystemets kapacitet kan tänjas till den gräns där det inte går att köra fler 
bussar.  
 
I övervägandena om att bygga Götalandsbanan kan även ingå en bedömning av 
vad separata körfält för busstrafik kan ge. 
 
I vissa länder har man öppnat vägrenen som ett extra körfält, just av 
kapacitetsskäl. 
 
 
Smarta tjänster för styrning av trafiken kan användas i större utsträckning. 

 
Försök med smarta tjänster för styrning av trafiken har gett positiva resultat, 
bland annat när det gäller framkomlighet. Det handlar om reversibla körfält, 
variabla hastigheter och påfartsreglering. 
 
Ett utvecklat ITS-stöd är förenat med vissa utvecklingskostnader men rymmer 
en stor potential för effektivare användning av vägsystemet. En teknik som 
utvecklats de senaste decennierna är signalprioritering för bussar.  
 
En annan ITS-lösning är reversibla körfält, som har begränsad användning i 
Sverige men är vanligare i andra länder. Det finns i dag bara en sträcka i Sverige 
som har ett reversibelt körfält. Det är på Värmdö utanför Stockholm och 
sträckan är cirka 1,5 km lång. Enligt en utvärdering som gjorts har lösningen 
fungerat tillfredsställande. De kritiska punkterna är korsningar med refuger, där 
fordon har kommit på fel sida. Det har gjorts omfattande 
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trafikantundersökningar och hastighetsmätningar före och efter införandet. Alla 
trafikanter som berörts av det reversibla körfältet har varit positiva, utom 
cyklisterna som har fått det besvärligare på grund av minskat utrymme och 
sämre möjligheter att korsa vägen.  
 
Påfartsreglering ger ett jämnare flöde på huvudvägen, bättre framkomlighet och 
minskad restid genom att det begränsar hur trafik från påfartsramper kan köra 
in på huvudvägen. Det kan dock uppstå effekter på det sekundära, lokala väg-
nätet som bör beaktas vid användning av denna styrmekanism. 
 
I Holland finns cirka 50 reglerade påfarter. Vid flera av dessa finns 
kameraövervakning. Utvärderingar visar sammantaget att:  

• kapaciteten på motorvägen förbi påfarten (flaskhalsen) ökar med 3–
5 procent  

• hastigheten på motorvägen ökar med 10–20 km/tim  

• tillflödet från påfarten minskar med 10–40 procent på grund av ökade 
fördröjningar  

• den totala fördröjningen (huvudväg + påfart) minskar med 10–
20 procent  

• restiden på motorvägen minskar med 5–10 procent  

• efterlevnaden av påfartssignalen är 85–95 procent.  
 
ITS har sammantaget positiva effekter på såväl kapaciteten som miljöpåverkan. 
Genom ITS-lösningar kan emissionerna av koldioxid minska med 10–20 
procent, olyckor och incidenter med 5–15 procent och trängseln med 5–15 
procent, enligt uppskattningar som gjorts för vägtransporter i Europa9

 
. 

Mobility management förbättrar effekten av styrningen 

Generellt krävs det aktörssamverkan för flera av de ITS-stödda åtgärderna, 
typiskt sett mellan Trafikverket, Polisen och lokala väghållare.  
 
Trafikanterna på de reglerade påfarterna är inte alltid positiva till 
påfartsreglering. Erfarenheter från drifttagning av system för påfartsreglering 
utomlands är att en informationskampanj kan öka förståelsen för hur systemet 
fungerar och instruera trafikanter hur de ska köra. Informationskampanjen bör 
genomföras i god tid innan systemet tas i drift och i samband med 
driftsättningen.  
 
Detta är ett exempel på att mobility management i vissa avseenden kan vara ett 
nödvändigt inslag i användningen av dynamisk trafikstyrning. I andra 

                                                           
9  Strategi och handlingsplan för användning av ITS. Publikation 2010:16 
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avseenden kan det underlätta tillämpningen av sådana åtgärder och förbättra 
effekten. 
 
Mobility management i form av beteendepåverkan kan också vara en 
självständig åtgärd för att möta den utveckling som innebär trafikarbetet ökar 
snabbare än transportarbetet på väg. 
 

Utvecklingen av nya drivmedel kan utlösa en förändring av den 
hittills förda avgiftspolitiken 

Ur styrningssynpunkt är det ändamålsenligt att drivmedelsskatter som är 
kopplade till bränsleförbrukningen motsvarar de externa kostnaderna för 
emissioner. Fordon som använder etanol eller el behöver dock inte betala vare 
sig energiskatt eller koldioxidskatt. Den nuvarande ordningen kan därmed ge 
problem i framtiden när användningen av fossilfria bränslen ökar. 
 
De externa effekter som fossilfria fordon ger upphov till bör dock 
avgiftsbeläggas. I annat fall går transparensen förlorad och därmed en del av 
den styrande effekten. 
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4 Styrmedel inom luftfarten 
 
De styrmedel som har betydelse för användningen av luftfartens kapacitet är 
markerade i figur 8.  
 
Ekonomiska styrmedel  Administrativa 

styrmedel 
Informativa styrmedel 

Avgifter och skatter Restriktioner  Intelligenta 
transportsystem (ITS) 

Handel med 
utsläppsrätter 

Principer för 
kapacitetstilldelning 

Mobility management och 
hållbart resande  

Subventioner och 
rabatter 

  

Figur 8. Framträdande styrmedel inom luftfarten 

4.1 Nuläge 
 
Kapaciteten i lufttransportsystemet omfattar ban- och annan markinfrastruktur. 
 
Luftfarten skiljer sig från framförallt järnvägen på så sätt att infrastrukturen 
tillhandahålls inte bara av staten utan även av privata och kommunalt ägda 
bolag. Detta innebär att delar av infrastrukturen drivs på rent affärsmässiga 
grunder och kräver en pris- och avgiftssättning som ger full kostnadstäckning. 

4.1.1  Ekonomiska styrmedel 
 

Avgifter och skatter 

 
Avgiftssystemet är uppbyggt för att på självkostnadsbasis täcka kostnaderna för 
infrastruktur och tjänster för att använda denna. Det legala ramverket i Sverige 
utgår från ICAO:s10

 

 råd och principer från 2004 om kostnadsbaserad 
prissättning, men avgiftssystemet styrs av en rad förordningar och direktiv som 
framgår av luftfartslagen (2010:500).  

  

                                                           
10 Internationella civila luftfartsorganisationen 
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Avgifter Uppbörd Beskrivning 

Differentierade 
startavgifter 

Swedavia/ 
Annan 
flygplatshållare 

Tas ut efter flygplanets maximala 
startvikt; ju tyngre flygplan desto högre 
startavgift. Avgiften ska täcka kostnader 
för bansystem, ramper och brand- och 
räddningstjänst. 

Differentierade 
avgasavgifter 

Swedavia/ 
Annan 
flygplatshållare  

Tas ut för alla flygplan med en 
startavgift över 5 700 kg och efter 
flygplansmotorernas faktiska utsläpp av 
kväveoxider och kolväten. Avgiften 
täcker samhällets kostnader för flygets 
utsläpp av kväveoxider upp till 900 
meter. 

Differentierade 
bulleravgifter 

Swedavia/ 
Annan 
flygplatshållare  

Avgiften ska täcka kostnader för 
bullermätningar och bullerisolerande 
åtgärder. Swedavias flygplatser är 
bullerklassade efter närhet till tätort med 
högre avgift ju bullerkänsligare flygplats. 
Ju högre buller desto högre avgift. 

Differentierade 
TNC11

Den som 
tillhandahåller 
flygtrafiktjänst, 
exempelvis LFV 

-avgifter 
(flygtrafiktjänst) 

Täcker kostnader för lokal 
flygtrafiktjänst och tas ut för flygplan 
med en maximal startvikt över 9,0 ton. 
Avgiften täcker kostnader för lokal 
flygtrafiktjänst, dvs. kontroll av flygtrafik 
till och från flygplatsen samt nödvändig 
flyginformation. 

Undervägsavgift 
(en route) 

Eurocontrol/ 
LFV 

Tas ut för flygplan som väger mer än 
2,0 ton och täcker kostnader för 
flygtrafikledning, vädertjänst med mera. 

Differentierade 
passageraravgifter 

Swedavia/ 
Annan 
flygplatshållare  

Tas ut för varje avresande passagerare. 
Avgiften ska täcka kostnader för 
terminaler, nosbryggor och 
dockningssystem. Den ska dessutom 
täcka kostnaderna för den del av 
flygplatsskyddet som orsakas av 
passagerarflyget. Avgiften är 
differentierad mellan olika flygplatser 
och mellan in- och utrikespassagerare 
med en lägre avgift för 
inrikespassagerare. 

Differentierade 
parkeringsavgifter 

Swedavia/ 
Annan 
flygplatshållare  

Tas ut för flygplan som står på en 
flygplats kortare eller längre tid. 
Parkeringsavgiften är olika beroende på 
vilken flygplats som trafikeras.  

Figur 9. Avgiftsstrukturen inom luftfarten 
 

                                                           
11 Terminal Navigation Charge 
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Swedavias trafikavgifter för en enskild flygning bestäms av flygplanets avgas- 
och bulleregenskaper, den maximala startvikten, vilken flygplats flygplanet 
utgår från samt antalet passagerare. För att stimulera användningen av flygplan 
med bättre miljöegenskaper har Sverige ett system med miljödifferentierade 
startavgifter vid de statliga flygplatserna. Avgifterna tas ut för såväl inrikesflyg 
som utrikesflyg och nivån styrs främst av det enskilda flygplanets utsläppsvolym 
av kväveoxider. Avgifterna betalas till Swedavia av flygplanets ägare eller 
brukare. 
 
Ju ”smutsigare” utsläpp desto högre avgift. Avgiftens nivå är tänkt att 
internalisera de samhällsekonomiska kostnaderna för flygets utsläpp av 
kväveoxider upp till 900 meter, eller 3000 fot. Denna komponent tas bara ut i 
Sverige och Schweiz. (Här kan noteras att likasom på järnvägsområdet är 
Sverige tämligen ensamt om att internalisera emissioner i avgiftssystemet.) 
 
Swedavias flygplatser är bullerklassade efter närhet till tätort, så att avgifterna 
är högre på en bullerkänsligare flygplats. Högst avgift har de flygplatser som 
ligger nära city: Umeå, Bromma och Visby. Exempelvis är avgiften för 
passagerarflygplan med en startvikt på över 100 ton högst på Bromma, medan 
den är 35 procent lägre på Arlanda. 
 
TNC-avgiften på Arlanda och Landvetter beslutas årligen av Transportstyrelsen 
och beräknas per start utifrån flygplanets vikt och enhetsavgift. För oreglerade 
TNC-avgifter på övriga flygplatser används samma beräkningsgrunder. 
 
TNC-avgiften på Arlanda och Landvetter beslutas årligen av Transportstyrelsen 
och beräknas per start med beräkningsvärden för flygplanets vikt och 
enhetsavgift. Övriga oreglerad TNC på övriga flygplatser har samma 
beräkningsgrunder. 
 
Undervägsavgiften beslutas av medlemsstaterna i Eurocontrol och tas ut för 
flygplan som väger mer än 2000 kg. Den svenska kostnadsbasen fastställs av 
Transportstyrelsen och uppgick 2010 till nästan 1,8 miljarder kronor. I den 
kostnadsmassan ingår kostnader för Sveriges medlemsavgift till Eurocontrol 
(cirka 120–130 miljoner kronor) och kostnader för Transportstyrelsens 
myndighetsverksamhet för flygtrafiktjänst med ungefär motsvarande belopp. 
Avgiften täcker även kostnader för flygtrafikledning, flygräddningstjänst, 
flygteletjänst, flygvädertjänst, flygteletjänst samt flygbriefingtjänst. Vidare 
täcker kostnaden Sjöfartsverkets kostnader för flygräddning.  
 
Avgifter används inte i dag vid tilldelning av start- och landningstider (slottid) 
eller som grund för prioritering i den operativa trafikledningen. Det förekommer 
eller har förekommit försök med handel med slottider och auktionering av 
slottider på vissa flygplatser. EU-kommissionen ser nu över slotförordningen. 
Det är dock en outtalad praxis att handel med slottider förekommer "under 
bordet".  
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Trängsel prissätts inte inom luftfarten, vare sig i Sverige eller inom övriga EU. 
De slotar som ett flygtrafikföretag får kan jämföras med de tåglägen som 
järnvägsföretag får. Principen för tilldelning av slottider är fortfarande baserad 
på ”grandfather’s right”, som innebär att om ett flygtrafikföretag har använt mer 
än 80 procent av sin tilldelade slottid ett år har det företräde till samma slot 
nästa år. Flygtrafikföretaget betalar emellertid ingenting för sloten. 
 
De avgifter som sammantaget tas ut bedöms täcka 60–80 procent av 
marginalkostnaderna. Denna bedömning grundar sig på en skattning av en 
flygning motsvarande Stockholm–Göteborg (cirka 40 mil) med Boeing 737 och 
med beläggningsgrad 0,6 (72 personer)12

 

. Intervallet kommer sig av att 
marginalkostnaderna har skattats för såväl optimalt som ineffektivt 
flygplatsutnyttjande. 

De flesta avgifterna är anpassade efter marginalkostnaderna och ligger till grund 
för beräkningen av internaliseringsgraden.  
 
Utöver de ovan nämnda avgifterna fastställer Transportstyrelsen dels avgifter 
för säkerhet, dels en myndighetsavgift för tillsyn.  
 
Som framgår av figur 10 utgör avgifter och skatter en betydande del (12 %) av 
flygtrafikföretagens kostnadsmassa. 
 

 

Figur 10. Källa: Svenska Flygbranschen 
 

                                                           
12 SIKA PM 2009:1. Flygets externa effekter och internaliseringsgrad 2008 
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Handel med utsläppsrätter 

 
Luftfarten har varit en föregångare i fråga om att internalisera samhällets 
merkostnader för emissioner. Det har dock inte funnits någon koldioxidavgift.  
 
Från 2012 ska luftfarten omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter 
av koldioxid mellan företag.  En utsläppsrätt ger ägaren rätt att släppa ut ett ton 
koldioxid. I Sverige omfattas linjetrafik och chartertrafik. Undantag gäller 
flygplan under 5 700 kg. Den övervägande delen av utsläppsrätterna får 
flygbolagen gratis, men eventuella resterande behov måste köpas. För 
handelsperioden 1 januari 2012–31 december 2012 kommer 85 procent av 
flygbolagens utsläppsrätter att delas ut gratis. För perioden 1 januari 2013–31 
december 2020 kommer motsvarande siffra att vara 82 procent. Av de 
återstående utsläppsrätterna kommer 15 procent för varje period att auktioneras 
ut. Under perioden 2013–2020 kommer 3 procent att läggas undan i en särskild 
reserv för nya aktörer och snabbväxande flygbolag.  
 
Detta system sätter ett totalt tak för den handlande sektorns utsläpp, vilket gör 
att man får en önskad klimateffekt. Sedan låter man företagen köpa och sälja 
utsläppsrätter inom ramen för systemet. 
 

Subventioner och rabatter 

 
Genom Trafikverkets flygupphandlingar och hantering av driftbidrag finns vissa 
inslag av subventioner.  
 
Flygupphandlingarna tilldelas av Trafikverket som tjänstekoncessioner. De 
senaste åren ersättningen för flygtrafik varit cirka 80 miljoner kronor per år.  
Det handlar om trafik mellan Arlanda och följande orter: 

• Arvidsjaur 

• Gällivare 

• Hagfors 

• Hemavan 

• Lycksele 

• Sveg 

• Torsby 

• Vilhelmina 
 
Utöver detta upphandla Trafikverket den reguljära flygtrafiken på sträckorna 
Pajala–Luleå och Östersund–Umeå. 
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Staten reserverar start- och landningstider på Arlanda för den upphandlade 
trafik under de tider när trafiken är som mest intensiv. Hittills har detta inte lett 
till någon undanträngning eftersom det funnits tillräckligt med kapacitet.  
 
Ett antal regionala flygplatser med regelbunden trafik får statligt driftbidrag för 
att driva verksamheten. Totalt betalas drygt 100 miljoner kronor ut per år. En 
del av detta bidrag går till de icke-statliga flygplatserna som är föremål för statlig 
upphandling av flygtrafik.  
 

4.1.2 Administrativa styrmedel 
 

Restriktioner 

 
Verksamheten vid flygplatser prövas i enlighet med miljöbalken. Genom 
prövningen sätts villkor upp för hur verksamheten vid flygplatsen får bedrivas. 
 
Bland de myndigheter som har beslutat om villkoren för Arlanda flygplats finns 
Koncessionsnämnden, Miljödomstolen, regeringen och Vattendomstolen. 
 
Koncessionsnämnden har lämnat Luftfartsverket (LFV) tillstånd enligt 
miljöskyddslagen (1969:387) att på Arlanda flygplats ”[…] bedriva 
flygverksamhet […] på tre rullbanor i en omfattning av högst 372 100 
flygrörelser per år […] med i huvudsak den fördelning på flygplanskategorier 
(startvikt m.m.) som redovisas i ansökningshandlingarna […]”.   
 
Tillståndet är förenat med ett antal villkor som meddelades av regeringen och 
Koncessionsnämnden för miljöskydd vid tillåtlighetsprövningen respektive 
tillståndsprövningen.  
 
Några av villkoren i miljötillståndet har därefter omprövats under senare år. Det 
gäller bland annat villkoret om det så kallade utsläppstaket, som regeringen har 
satt upp, (villkor 1) och det särskilda villkoret från Koncessionsnämnden för 
överflygningar över Upplands Väsby tätort (särskilt villkor 6). Dessa villkor 
innebär sådana begränsningar att flygplatsen inte kan bedriva flygverksamhet i 
den omfattning som den har fått tillstånd för.  
 
Gränsen för utsläppstaket kan nås inom ett par år, och särskilt villkor 6 innebär 
att bana 3 inte kan användas för landningar söderifrån från och med den 1 
januari 2018. Både villkor 1 och villkor 6 leder således till kraftiga begränsningar 
av flygplatsens verksamhet på såväl kort som på lite längre sikt. Flygplatsen har 
därför beslutat att ansöka om ett nytt miljötillstånd för verksamheten hos mark- 
och miljödomstolen som är prövningsmyndighet. Ansökan lämnades in i maj 
2011.  
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Den 22 december 2011 fattade regeringen beslut i frågan om 
tillåtlighetsprövning av Stockholm Arlanda Airports ansökan om nytt 
miljötillstånd. Regeringen beslutade att inte göra någon tillåtlighetsprövning av 
den nya ansökan. Anledningen är att Swedavia har ett tillstånd enligt äldre 
lagstiftning och nu ansöker om ett nytt miljötillstånd enligt den nu gällande 
miljöbalken. Tillståndsprövningen ska därför ske enligt miljöbalken och 
tillståndet får förenas med de villkor som behövs av miljöhänsyn. 
 
Swedavia konstaterar därmed att miljötillståndsansökan för Arlanda nu kan 
prövas förutsättningslöst enligt gällande lagstiftning utan att tidigare meddelade 
regeringsvillkor ligger fast. 
 
Med ett nytt miljötillstånd vill Swedavia göra det möjligt att erbjuda efterfrågad 
kapacitet i högtrafik (peak) samt att inrymma 350 000 flygrörelser per år på de 
tre rullbanor som flygplatsen har i dag. 
 
I det pågående arbetet med ansökan om ett nytt miljötillstånd för flygplatsen 
har ett flertal utredningar genomförts av olika alternativ för att undvika 
överflygningar över Upplands Väsby tätort eller för att minimera 
bullerexponeringen över tätorten. Dessa utredningar har inte kunnat presentera 
något sätt att undvika överflygningar över Upplands Väsby i högtrafik under 
överskådlig tid. Möjligheten begränsas av att majoriteten av de flygplan som 
använder flygplatsen inte har den utrustning som krävs för så kallade kurvade 
inflygningar. Flygtrafikledningen saknar också verktyg för att kunna hantera 
sådana inflygningar annat än vid enstaka tillfällen. 
 

Principer för kapacitetstilldelning 

 
En viktig del av EU:s regelverk på flygmarknaden är den administrativt 
uppbyggda fördelningen av slottider mellan flygbolagen. Fördelningen sker 
enligt slotförordningen. Slotförordningen bygger för övrigt väsentligen på de 
fördelningsprinciper som tidigare har tagits fram av IATA.  
 
I Sverige hanterar slotkoordinatorn både Arlanda och Bromma, och därtill finns 
det en samordningskommitté för respektive flygplats. Enligt de allmänna 
bestämmelserna ska principen om hävdvunna rättigheter (grandfather’s rights) 
tillämpas när det behövs prioritering av flygföretagens anmälningar om 
slottider. Den praktiska innebörden är att den som använt en slot minst 80 
procent får behålla den i nästkommande period. 
 
Fördelningen av den tillgängliga kapaciteten för den regelbundna luftfarten och 
seriemässiga chartern på Bromma flygplats ska handhas av en samordnare som 
utses av Luftfartsverket. De flygplan som inte kan beredas tillträde till Bromma 
flygplats hänvisas till Arlanda flygplats. Slotkoordinatorn ska beakta såväl 
rörelsebegränsningarna som miljövillkoren för Bromma flygplats. 
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4.1.3 Informativa styrmedel 
 
ITS är sedan lång tid en central del av flygets arbete och har varit så långt innan 
begreppet ITS lanserades. Det handlar exempelvis om flygtrafikledning och 
trafikinformation mer än direkt kapacitetsstyrning. ITS kan antas få ökad 
betydelse genom SESAR (se 4.1.4 nedan). 
 
Grön inflygning är en teknik för att minska utsläpp och buller intill flygplatser. 
Med samordning av flygplanets färddator och markbaserade system kan 
inflygningen planeras och glidflygning utnyttjas delar av sträckan in mot 
landningen. 
 
Arlanda använder gröna inflygningar för att minska miljöbelastningen. Sådana 
kräver dock större marginal mellan flygplanen av säkerhetsskäl. Därför görs 
gröna inflygningar vid 16-17 procent av inflygningarna till Arlanda.  

4.1.4 Internationell utveckling 
 
Luftfarten i Europa har ett kapacitetsproblem som har yttrat sig i ökade 
förseningar på senare år. Problemen beror på en ökande trafik och flygtäthet i 
det europeiska luftrummet. Samtidigt är flygtrafiktjänsten fortfarande nationell 
och därmed fragmenterad, och den kan inte bidra till en totalt sett effektiv 
användning av det gemensamma luftrummet.  
 
Luftrummet måste utnyttjas bättre genom kortare flygvägar, kortare väntetider 
och gröna inflygningar. Single European Sky är ett initiativ från EU-
kommissionen som syftar till att effektivisera användningen av det europeiska 
luftrummet.  
 
Den teknik som används i dag för flygtrafikledning är i princip densamma som 
för femtio år sedan. Om ingen utveckling sker kommer flygtrafikledningen inte 
att kunna hantera trafikökningen. En oundviklig konsekvens av det är 
förseningar och längre flygtider.   
 
SESAR är det EU-program som ska utveckla de tekniska och operativa 
förutsättningarna för det gemensamma europeiska luftrummet (SESAR – Single 
European Sky ATM Research) för att möta den förväntade trafikökningen. Ett av 
målen är att tredubbla kapaciteten i luftrummet. SESAR handlar bland annat 
om flygtrafikledning på distans, satellitbaserad navigering och kortare flygvägar. 
 

4.2 Brister och potential 
 
Den nuvarande fysiska kapaciteten i svenskt luftrum klarar i stort behoven både 
på kort och lång sikt. Eftersom flygplatsernas verksamhet kräver miljötillstånd 
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som är kopplade till verksamhetsvolymen kommer de kapacitetsbrister som 
finns att vara av administrativ snarare än fysisk art.  
 
I Stockholmsområdet finns vissa fysiska kapacitetsbegränsningar i 
luftrummet och på marken 

Flygtrafik till och från Stockholmsområdet har vissa kapacitetsbegränsningar 
som beror på tekniska begränsningar och den blandande civila och militära 
verksamheten. Det medför att inflygning till Arlanda, Bromma, Skavsta, 
Norrköping och Linköping söderifrån sker i en och samma korridor. För att 
klara en framtida kapacitetsökning är systemet beroende av att ny teknik 
kommer på plats och att luftrummet förändras. 
 
För Arlanda är det rullbanornas kapacitet som är den avgörande faktorn för 
flygplatsens kapacitet. Flygplatsen har genom överenskommelse med 
flygtrafiktjänsten satt nuvarande kapacitetstak till 80 rörelser per timme. 
Flygplatsen har en tydlig kapacitetsbrist för den reguljära trafiken under tider 
med hög belastning beroende på begränsningar i antalet uppställningsplatser 
och utrymmen i terminalbyggnader.  
 
För verksamheten på Bromma flygplats gäller särskilda förutsättningar som på 
olika sätt begränsar användningen av flygplatsen. Begränsningarna följer bland 
annat av villkoren enligt miljöskyddslagen och avtalet med Stockholms stad om 
markupplåtelse. Bromma har ett kapacitetstak på cirka 30 rörelser per timme. 
Antalet avgångs- och ankomsttider som slotkoordinatorn kan fördela till 
reguljärflyget är satt till 23 per timme. 
 
Landvetter har tidsbegränsade kapacitetsbrister på marken 

Landvetter har varken nu eller för de närmaste åren någon uttalad 
kapacitetsbrist på rullbanorna. Den teoretiska kapaciteten är cirka 35 rörelser 
per timme, och under högtrafiken på morgonen används normalt 70–80 
procent av det. Men flygplatsen har en begränsning i bland annat 
uppställningsplatser och incheckningsdiskar under högtrafik, trots att 
kapaciteten hos dessa funktioner byggs ut fortlöpande.  
 
Landvetter är en så kallad tidtabellanpassad flygplats och har därmed i princip 
inte brist på kapacitet för flygtrafiken. På lång sikt, vid fortsatt stark 
trafiktillväxt och tydlig begränsning av de fysiska utbyggnadsmöjligheter, kan 
det bli aktuellt att överväga om Landvetter ska vara en fullständigt koordinerad 
flygplats. 
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4.3 Överväganden och förslag på kort sikt 
 
 
Utsläppstaket för Arlanda bör begränsas till den verksamhet som Swedavia råder över. 
Flygets utsläpp av koldioxid bör i sin helhet hanteras genom handelssystemet för 
utsläppsrätter. 

 
Av tillämpliga styrmedel inom luftfarten är det på kort sikt miljötillståndet för 
Arlanda som behöver ses över. Arlandas nu gällande miljötillstånd, som medger 
372 100 rörelser per år, innefattar även ett antal villkor. Av dessa villkor är det 
främst villkor 1 gällande utsläppstak och villkor 6 gällande överflygningar över 
Upplands Väsby som medför framtida kapacitetsbegränsningar. 
 
Om inte reglerna för utsläppstaket ändras för Arlanda flygplats kommer 
betydande kapacitetsbegränsningar för flygtrafiken till Stockholm att bli 
resultatet genom kapacitetsbrister redan 2013-2014. 
 
Det är Swedavia som är föremål för utsläppstaket, men taket omfattar inte bara 
Swedavias egen verksamhet utan även flygtrafikföretagen samt 
marktransporterna till och från flygplatsen. 52 procent av utsläppen vid 
flygplatsen kommer från marktransporter till och från flygplatsen, 45 procent 
från flyget och 3 procent från verksamheten. Arlanda har liten möjlighet att 
påverka merparten av utsläppen som gäller utsläppstaket. 
 
Eftersom marktransporterna betalar koldioxidskatt och flyget omfattas av 
utsläppshandeln innebär utsläppstakets nuvarande en utformning en 
dubbelreglering. 
 
Vid omprövningen av samtliga miljövillkor för Göteborg-Landvetter Airport 
fastslog Miljööverdomstolen (numer Mark- och miljööverdomstolen) att 
Swedavia inte har ansvar för passagerares resor till och från flygplatsen och de 
godstransporter till och från flygplatsen som genomförs av andra aktörer som 
Swedavia inte har upphandlat eller har avtal med. Vidare anges i ett antal 
avgöranden, bland annat Miljööverdomstolens dom i omprövningen av villkoren 
för Landvetter, att koldioxidutsläpp har global påverkan och därför lämpligen 
bör regleras på annat sätt än i tillstånd för enskilda verksamheter. 
 
När nu kostnaden för koldioxidutsläpp internaliseras genom handel med 
utsläppsrätter kan marginalkostnaden för flygets externa effekter komma att 
internaliseras fullt ut eller till och med leda till överinternalisering13

                                                           
13 SIKA PM 2009:1 

.  
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Naturvårdsverket bedömer i en skrivelse den 8 december 2011 att vissa 
bestämmelser i miljöbalken bör ändras så att koldioxid från flygverksamhet 
undantas från miljöbalkens bestämmelser om möjlighet att reglera utsläpp av 
koldioxid14

 
.  

 
Det bör övervägas om styrmedel för luftfarten kan utformas så att de ger ytterligare 
incitament och praktiska möjligheter till anskaffning av energieffektivare och tystare 
flygplan.  

 
Vissa av de åtgärder som behöver vidtas inom luftfarten för att möta långsiktiga 
hållbarhetskrav förutsätter att flygtrafikföretagen gör ekonomiska satsningar. 
Det kan handla om investeringar i befintlig flygplansflotta eller i nya flygplan. 
Nya flygplan kan vara tystare och mer energieffektiva. Många flygtrafikföretag 
saknar ekonomiska förutsättningar att göra sådana investeringar.  
 
Avgifter och skatter står för cirka 12 procent av flygtrafikföretagens kostnader. 
De differentierade avgas- och bulleravgifter som tillämpas ger vissa incitament 
för flygtrafikföretagen att satsa på ny teknik och nya flygplan. 
 
En mer aktiv tillämpning av rabatter på de avgifter och skatter som tillämpas, 
tydligt kopplade till effektiv energi- eller kapacitetsanvändning eller lägre 
bullernivåer, kan eventuellt vara ett mer kraftfullt sätt att öka incitamenten. 
  

                                                           
14 Naturvårdsverket. Skrivelse. Dnr NV- 05417-11. 2011-12-08 
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5 Styrmedel inom sjöfarten 
 
De styrmedel som har betydelse för användningen av sjöfartens kapacitet på 
kort sikt är markerade i figur 11.  
 
Ekonomiska styrmedel  Administrativa 

styrmedel 
Informativa styrmedel 

Avgifter och skatter Restriktioner  Intelligenta 
transportsystem (ITS) 

Handel med 
utsläppsrätter 

Principer för 
kapacitetstilldelning 

Mobility management och 
hållbart resande  

Subventioner och 
rabatter 

  

Figur 11. Framträdande styrmedel inom sjöfarten 

5.1 Nuläge 
 
Sjöfartens infrastruktur består av hamnar i privat eller kommunal regi samt det 
farledssystem som staten upprätthåller genom Sjöfartsverket. 

5.1.1  Ekonomiska styrmedel 

 
Avgifter och skatter 

 
Sjöfart skiljer sig från väg- och järnvägssektorn på så sätt att infrastrukturen 
tillhandahålls inte bara av staten utan även av privata och kommunalt ägda 
bolag. Detta innebär att delar av infrastrukturen drivs på affärsmässiga grunder 
och kräver en pris- och avgiftssättning som ger full kostnadstäckning. Avgifterna 
har därför konstruerats för att i första hand uppfylla finansieringskravet.  
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Avgifter Uppbörd Beskrivning 

Farledsavgift Sjöfarts-
verket 

Tas ut för att finansiera upprätthållandet av 
bland annat farlederna. Avgifterna beror på 
fartygstyp, fartygets bruttodräktighet och last. 
Rabatter kan ges vid lägre utsläpp av 
kväveoxid och svaveldioxid. 

Lotsavgift Sjöfarts-
verket 

Tas ut för att täcka kostnader för lotsning. 

Hamnavgifter Kommun/ 
Privat 

Tas ut för att täcka kostnader för kajer, 
muddring, fyrar, öppethållande av inre farleder 
etc. 

Varuavgifter Kommun/ 
Privat 

Tas ut för att täcka hamnens fasta 
anläggningskostnader. 

Övriga avgifter Kommun/ 
Privat 

Tas ut för kranhyra, maskinhyra, 
landtransporter, förvaring vid kaj eller magasin 
etc. 

Figur 12. Avgiftsstrukturen inom sjöfarten 
 
Farledsavgifternas primära syfte är att finansiera en väsentlig del av 
Sjöfartsverkets investeringar samt drift och underhåll av infrastrukturen. I detta 
inkluderas bland annat farledshållning, sjömätning, isbrytning och sjöräddning. 
Den svenska farledsavgiften är unik och saknar väsentligen motsvarigheter i 
andra länder.  
 
Farledsavgifter tas ut när fartyget anlöper hamn, på grundval av dels fartygets 
bruttodräktighet (det vill säga total volym), dels transporterat gods. De är 
däremot inte differentierade efter marginalkostnader eller användning av 
kapaciteten. Sjöfartsverket har bedömt att farledsavgifternas direkta 
styrpotential är begränsad15

 

. För 2010 genererade den samlade farledsavgiften 
omkring 850 miljoner kronor.  

Farleds- och lotsavgifterna utgör i sig enbart en liten andel av den totala 
sjötransportkostnaden. Andelen beräknas vara mellan 2 och 6 procent för 
passagerarfärjor, mellan 2 och 9 procent för ro-ro-fartyg, mellan 7 och 10 
procent för containerfartyg och mellan 3 och 25 procent för tank- och 
bulkfartyg16

  

. Effekterna av förändrade avgifter kan dock variera avsevärt mellan 
olika segment beroende på transportavstånd, fartygstyper och hamnar. 

                                                           
15 Handel med utsläppsrätter för svavel- och kväveoxider inkluderande sjöfart. Rapport. 
Sjöfartsverket 2007. 
16 VTI notat 13-2010. Konsekvensanalyser av förändrade farleds- och lotsavgifter. 
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Sjöfartens marginalkostnader avser främst utsläpp 

Användningen av sjöfartens infrastruktur ger inte upphov till annat än 
försumbara marginalkostnader genom visst ökat underhåll.  
 
Till skillnad från på järnväg och väg uppkommer det mycket sällan trängsel i 
svenska farleder. Trängselkostnaderna i farlederna anses därför i princip vara 
försumbara. Däremot uppstår emellanåt väntetider för lotsning och isbrytning. 
Trafikantkostnaderna detta medför bör beaktas vid 
marginalkostnadsprissättning. 
 
Den ojämförligt största marginalkostnaden för sjöfarten gäller emissioner av 
olika slag. Det handlar om utsläpp av svavel, kväveoxider och partiklar som 
påverkar människors hälsa samt bidrar till försurning och övergödning av land 
och vatten. Utsläppen av koldioxid bidrar till växthuseffekten.  
 
Koldioxidutsläppen från internationell sjöfart i Sverige har ökat med över 200 
procent från 1990 till 2009. Internationell sjöfart får emellertid inte beskattas av 
enskilda länder. Regleringen av internationell sjöfart sker istället genom 
gemensamma överenskommelser i internationella organisationer. 
 
I dag finns inga avgifter för utsläpp av koldioxid. Inte heller för andra 
emissioner finns några särskilda avgifter trots att marginalkostnaderna för 
sjöfartens utsläpp till luft har studerats relativt ingående och det står klart att 
denna komponent är betydande. Istället används differentiering av 
farledsavgifterna som styrmedel. Det sker genom att fartyg som använder 
bunkerolja med låg svavelhalt ges en rabatt. Fartyg som installerar utrustning 
för reduktion av utsläpp av kväveoxider får också rabatt på farledsavgiften. 
 
När det gäller marginalkostnaderna för utsläpp till vatten finns ännu inte några 
samhällsekonomiska värderingar. I vissa miljöer kan även problem med buller 
förekomma, men kostnaderna för denna effekt internaliseras inte. 
 
Trafikledning och lotsning ger små marginalkostnader 

Lotsning är en tjänst som höjer sjösäkerheten. Den innebär i huvudsak att lotsen 
informerar fartygets ordinarie besättning om det lokala områdets särart och 
därigenom skapar en säker passage till eller från svensk hamn. 
 
Lotsavgiften beror på lotsad tid och fartygets bruttodräktighet. Avgiften 
debiteras för varje påbörjad halvtimme med en högre startavgift för första 
timmen. Avgiften är högre ju större fartyg som lotsas. Att avgiften kopplas till 
bruttotonnaget beror på att det krävs större kompetens av lotsen för att lotsa in 
större fartyg, särskilt tankfartyg. För 2010 uppgick lotsavgifterna till knappt 450 
miljoner kronor. 
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För trafikledning och lotsning finns en marginalkostnad för tillkommande 
trafik. Även för isbrytning finns en marginalkostnad för ett enskilt fartyg, bland 
annat för drivmedel. Den kostnaden har bedömts vara betydande. För isbrytning 
utgår emellertid ingen särskild avgift utan statens kostnad för detta täcks av 
farledsavgiften.  
 
Marginalkostnaden har skattats för lotsning, isbrytning, olyckskostnad och 
emissioner. Internaliseringsgraden har bedömts uppgå till cirka 40-45 procent 
för handelssjöfarten och cirka 55 procent för passagerartrafiken. 17

 
 

De avgifter som ligger till grund för den angivna internaliseringsgraden är 
farleds- och lotsavgifterna. 
 
Hamnens infrastruktur tillhandahålls på affärsmässiga grunder  

Hamnar drivs som regel i privata eller kommunalt ägda hamnbolag, som ofta är 
kombinerade hamn- och stuveribolag. Det innebär att hamnarnas verksamhet 
drivs på affärsmässiga grunder och mot full kostnadstäckning.  
 
Hamnavgifter tas ut per enhet brutto varje gång ett fartyg anlöper hamn. 
Specialtariffer tillämpas för linjetrafik, färjetrafik, genomfartstrafik, förtöjda 
fartyg med mera.  
 
Differentierade hamnavgifter infördes genom en trepartsöverenskommelse år 
1996 mellan Sveriges redareförening, Sjöfartsverket och Sveriges hamnar . Detta 
är en frivillig åtgärd för varje hamn, och varje hamn får också själv utforma 
differentieringen. Därigenom skiljer sig systemen åt mellan de cirka 30 hamnar 
som har valt att införa incitamentet för att minska utsläppen av svavel- eller 
kvävoxider18

 
. 

Varuavgifter betalas per viktenhet och är som regel starkt differentierade mellan 
varuslagen. Övriga avgifter sätts utifrån företagsekonomiska principer om 
kostnadstäckning.  
 
Avgifter som hör till stuveriverksamheten, det vill säga avgifter som ska täcka 
kostnader för godshantering, oljehantering samt arbetskostnad för 
stuveriarbetare tillkommer dessutom. Även dessa avgifter sätts utifrån 
affärsmässiga principer och för att uppnå full kostnadstäckning.  
  

                                                           
17 Sjöfartens externa effekter. SIKA PM 2010:1 
18 VTI notat 6-2010 Sjömil, sjöfart, miljö och ekonomi 
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Handel med utsläppsrätter  

 
Inom sjöfarten har man diskuterats om den bör ingå i handelssystemet för 
utsläppsrätter. Bland annat Sjöfartsverket bedömer att det har potential att 
fungera som ett effektivt styrmedel. Ett argument för handelssystemet som har 
anförts är att det är ett mer flexibelt system än en regleringsprocess genom IMO 
(International Maritime Organisation). 
 

Subventioner och rabatter 

 
Rabatterna i systemet med farledsavgifter är ofta förhållandevis små. Redarna 
får svavelrabatt om svavelhalten i bunkeroljan understiger 0,5 procent och får 
betala straffavgift när de inte klarar gränsvärdena. Differentieringen av 
avgifterna gäller även utsläpp av kväveoxid. Rabatterna är inte satta efter 
marginalkostnadsprinciper och hänsyn tas inte till distans, grad av 
bränsleförbrukning eller andra faktorer som påverkar graden av utsläpp.   
 
Genom den så kallade Väneröverenskommelsen från 2002 har Sjöfartsverket 
upprätthållit farleder som gör sjöfart möjlig för bland annat kringliggande 
industri. Finansieringen av detta sker delvis genom anslag och utgör således en 
subventionering. Skälet är en ambition att styra mot ökad användning av 
sjöfarten.     
 
Ungefär 40 procent av de svenska hamnarna tillämpar miljödifferentiering av 
hamnavgifterna genom att ge rabatter eller ta ut extra avgifter utöver de 
ordinarie. Systemet med miljödifferentierade hamn- och farledsavgifter infördes 
1998 och tillkom genom en överenskommelse mellan Sjöfartsverket, Sveriges 
hamnar och Sveriges redareförening.  
 
Subventioner i form av sjöfartsstöd förekommer  

Sjöfarten får stöd motsvarande skatt och sociala avgifter på sjöinkomster för 
anställda på svenskregistrerade fartyg, det så kallade sjöfartsstödet. Syftet med 
denna subvention är att ge svensk sjöfartsnäring likvärdiga konkurrensvillkor 
som övriga EU-länders handelsflottor. 
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5.1.2 Administrativa styrmedel 
 

Restriktioner 

 
Generellt gäller att sjöfartens regelverk beslutas internationellt, främst inom 
ramen för IMO, men även EU. Möjligheterna till nationell särreglering är små. 
 
För samtliga farleder finns restriktioner för hur stora fartyg som får framföras i 
farleden. 
 
En annan restriktion gäller de externa effekter som sjöfarten ger upphov till. Det 
är ålagt IMO att begränsa sjöfartens klimatpåverkan. Det bränsle som sjöfarten 
använder globalt har en svavelhalt på i genomsnitt 2,6 viktprocent. IMO 
beslutade 2008 att minska svavelinnehållet i sjöfartens bränsle. Beslutet 
innebär på global nivå en maximal svavelhalt på 0,5 viktprocent i bränsle år 
2020 eller år 2025 beroende på tillgång till lågsvavligt bränsle.  
 
Inom så kallade SECA-områden (svavelkontrollområden), exempelvis Östersjön, 
medför beslutet maximalt 1,0 viktprocent svavel i bränslet år 2010 och 
0,1 viktprocent år 2015. Sammantaget kommer detta att leda till att sjöfartens 
utsläpp av svavel i svenskt närområde minskar med drygt 90 procent jämfört 
med nivåerna före 2010. Inom EU gäller från 2010 dessutom att fartyg som 
ligger i hamn måste ha ett svavelinnehåll i bränslet som understiger 0,1 
viktprocent. 
 
Kraven på fartygens utsläpp av kväveoxider kommer successivt att skärpas. 
Avgörande för utsläppen av kväveoxider är om Östersjöområdet kommer att bli 
ett så kallat emissionskontrollområde för kväveoxider (NECA). Om det införs så 
kan kväveoxidutsläppen minska ytterligare efter år 2016 i Sveriges närområde. 
 

Principer för kapacitetstilldelning 

 
Vid trängsel i en farledspassage är det trafikledningen som väljer ordning 
utifrån sjösäkerhet och i andra hand efter eventuell försening. Samma 
förfarande råder i princip vid prioritering inom isbrytningen. 

5.1.3 Informativa styrmedel 
 
ITS-utvecklingen inom det marina området har i mycket stor utsträckning 
drivits av sjöfarts- och hamnnäringen. Utvecklingen av fartygstjänster och 
terminaloperativa system går i dag mycket snabbt. 
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Terminaloperativa system syftar till att optimera hamnens användning av sina 
resurser och därigenom begränsa behovet av nyinvesteringar. Systemen 
hanterar data om gods- lokalisering i hamnområdet, liksom information om 
hamnens utrustning för godshantering och dess infrastruktur. Systemen måste 
ha effektiva gränssnitt mot kunders och transportörers informationssystem. 
Traditionellt har hamnar i stor utsträckning utvecklat sina egna system. I dag 
sker en ökad försäljning av standardprogramvaror. 
 
Mona Lisa effektiviserar logistiken 

Logistiksystemen kan effektiviseras väsentligt om det utvecklas system som 
möjliggör intelligent användning av den information om trafik och gods som 
finns i sjötransportsystemet. Startskottet har gått för ett EU-projekt som ska ge 
smartare sjötransporter. Modern teknik och kvalitetssäkrade farleder ska leda 
till ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan. 
 
Den optimala sjötransporten är att frakta lasten så att den kommer i rätt tid med 
minsta möjliga miljöpåverkan, bästa möjliga ekonomi och hög säkerhet. Genom 
att använda modern teknik (e-navigation) kan fartygen få förbättrad service i 
navigationen och bättre beslutsunderlag.  
 
Finland, som deltar i projektet, beskriver det som att främja Östersjöns 
motorväg som en av Europas fyra sjömotorvägar. Det handlar om att utforma 
färdplaner som kan optimeras utifrån olika faktorer, exempelvis väder- och 
isförhållanden, djupgående i farleden samt trafiksituationen och läget i 
hamnarna. Projektet får EU:s TEN-T stöd. 
 

5.1.4 Internationell utveckling 
 
I Norge har man infört ett speciellt styrmedel, en kväveoxidfond, för att minska 
utsläppen av just kväveoxider. Redare kan söka bidrag från fonden för att 
investera i kväveoxidrenande åtgärder, om de betalar en summa per kilo 
kväveoxid och samtidigt utfäster sig att vidta åtgärder för att reducera 
kväveoxidutsläppen. Bidragen styrs till de åtgärder som ger störst reduktion av 
utsläppen i förhållande till kostnaden. Systemet är inte tillämpligt för 
internationell trafik.  
 
Ett alternativ kan vara att införa en kväveoxidavgift för passagerarfartyg som går 
i regelbunden trafik i Östersjöområdet. En sådan avgift skulle på mycket kort 
sikt leda till stora minskningar av kväveoxidutsläppen från sjöfarten, eftersom 
passagerarfartygen går i mycket frekvent trafik och är relativt stora fartyg med 
höga utsläpp. Passagerarfartygen svarar för cirka 5 procent av antalet fartyg men 
cirka 27 procent av kväveoxidutsläppen. 
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Risken med en särskild avgift på passagerarfartygen är att det, tillsammans med 
ökade kostnader för fartygens bränsle, leder till att gods förs över till lastbil eller 
järnväg på de sträckor där trafikslagen konkurrerar. Färjetrafiken till Finland, 
Åland, Polen och till baltstaterna påverkas sannolikt inte i någon större 
utsträckning, medan delar av godstrafiken på Tyskland och Danmark sannolikt 
kommer att föras över till lastbil eller järnväg och ta vägen över Öresundsbron. 
 
Kraven på maximalt tillåtna utsläpp av kväveoxid skärps globalt i två steg. Det 
första steget gäller för fartyg byggda mellan 2001 och 2010 och det andra för 
fartyg byggda från och med 2011. För NECA skärps kraven ytterligare i ett tredje 
steg och gäller då fartyg som byggs från och med 2016. De tillåtna nivåerna 
varierar beroende på fartygsmotorernas varvtal. Sjöfartsverket ger för 
närvarande rabatt på den fartygsbaserade farledsavgiften för nivåer under 10 g 
kväveoxid/kWh. 
 

5.2 Brister och potential 
 
Sjöfarten framstår i stort som en underutnyttjad del av transportsystemet och 
skulle alltså kunna ta hand om fler transporter.  
 
Sjöfartens attraktivitet, effektivitet och därmed konkurrenskraft skulle kunna 
öka genom olika åtgärder. Det finns flera anledningar till att sjöfarten inte 
används i större utsträckning. För transportköpare kan det finnas ett naturligt 
motstånd mot att byta trafikslag om det inte är nödvändigt. Eftersom 
transporter i princip alltid har en förlängning på land kan det vara naturligt att i 
första hand söka landburna transportlösningar för hela flödet.  
 
Det kan finnas vissa fysiska kapacitetsbrister hos farleder samt brist på kapacitet 
för isbrytning och lotsresurser. Kapacitets- och effektivitetsbrister i farleder 
skiljer sig till stora delar från motsvarande brister i väg- och järnvägssystemet. 
För farleder finns inga begränsningar i antalet fartyg in och ut ur hamn, utan 
kapacitetsbrister uppstår framför allt när det finns ett behov av att trafikera 
farleden med större fartyg eller att minska på de begränsningar som orsakas av 
väder och siktförhållanden. De åtgärder i farleden som då blir aktuella är 
framförallt muddring och breddning samt ny utmärkning. 
 
I Sverige finns cirka femtio hamnar. Både antalet och kapaciteten har länge 
ansetts tillräcklig. De fartyg som används för sjöfarten till Sverige har emellertid 
successivt blivit större. Denna utveckling har accelererat under senare år och har 
varit särskilt märkbar för bulklastfartyg, kryssningsfartyg och containerfartyg. 
Den dramatiska utvecklingen av storleken på de containerfartyg som används i 
transocean trafik var exempelvis en viktig faktor bakom beslutet att bygga ut 
farlederna till Göteborgs hamn. 
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Det finns indikationer på att den internationella sjöfarten håller på att växa ur 
vissa av våra farleder. Många hamnar riskerar att inte kunna bevara sin 
konkurrensposition i denna situation, och kraven från hamnarna växer nu på att 
Sjöfartsverket anpassar farlederna till de nya förutsättningarna. 
 

5.3 Överväganden och förslag på kort sikt 
 
 
De avgifter som tillämpas inom sjöfarten bör ses över och anpassas till den 
övergripande marginalkostnadsprincipen och till införandet av skärpta restriktioner för 
emissioner från sjöfart.  

 
Sjöfarten har potential att ta hand om många fler transporter än vad den gör i 
dag. Därmed skulle den kunna avlasta transportsystemen på land, som kostar 
mycket mer att bygga ut och underhålla. Med ökad miljöanpassning av fartygen 
kan detta ske utan att belastningen på miljön ökar. 
 
Marginalkostnaderna består huvudsakligen av kostnader för utsläpp av 
koldioxid, kväveoxider och svaveldioxid. Enligt en skattning gäller drygt 40 
procent av marginalkostnaden koldioxid, cirka 50 procent kväveoxider och 
mindre än 10 procent svaveldioxid. Skattningen är gjord av SIKA, och avser 
sjöfartens emissioner till luft år 200819

 
,   

När IMO-direktivet om svavel införs från och med 2015 förskjuts 
konkurrensförutsättningarna till sjöfartens nackdel genom fördyringar. Det är 
dock bara en mindre del av de skattade marginalkostnaderna som försvinner 
genom detta. Om Östersjöområdet blir ett emissionskontrollområde för 
kväveoxider (NECA) och om koldioxidutsläppen också begränsas så minskar 
kostnaderna av de externa effekterna mer påtagligt till 2021.  
 
I nuläget betalar sjöfarten 40–50 procent av de externa effekter som den orsakar 
(den så kallade internaliseringsgraden). Det finns en betydande variation när 
det gäller beräkning av marginalkostnad för sjöfarten. En beräkning av 
marginalkostnaden per fartygskilometer för en viss typ av fartyg (tanker, 
torrbulk, ro-ro etc.) gå att göra, men man måste då samtidigt konstatera att det 
är mycket stor variation i marginalkostnad för olika fartygsindivider inom varje 
kategori. Därmed blir möjligheterna begränsade att praktiskt tillämpa 
beräkningar grundade på medelvärden för typfartyg. 
 
Marginalkostnaden för användning av farleder är tillräckligt låg för att vara 
försumbar. Det innebär att farledsavgifter inte bör tas ut om priset sätts efter 
marginalkostnad. Farledsavgifter behöver dock inte nödvändigtvis avskaffas 
helt. Om marginalkostnaden för användning av farleder är noll kan 
                                                           
19 SIKA PM 2010:1. Sjöfartens externa effekter 
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farledsavgifterna bidra till internalisering av de externa effekter som uppstår av 
att farlederna används. På det sättet kan de bidra till samhällsekonomisk 
effektivitet. Det handlar om de kostnader på marginalen som lots- och 
isbrytarinsatser samt trafikinformation föranleder. Det är dock inte troligt att de 
totala intäkterna från sådant avgiftsuttag räcker för att åstadkomma full 
kostnadstäckning för farleder, lotsning och isbrytning. Därmed blir det 
nödvändigt att anslagsfinansiera verksamheten. 
 
En reglering innebär för Sjöfartsverkets del att de miljödifferentierade 
farledsavgifterna måste anpassas till de nya reglerna, som i fallet med såväl 
svavel- som kväveoxider (se nedan). Det bör inte vara möjligt att få rabatt på 
farledsavgifterna för en utsläppsnivå som är tvingande enligt gällande regler.  
 
Lotsning och isbrytning kan ha marginalkostnader som motiverar avgiftsuttag. 
Väder och vind och en del andra faktorer som ligger utanför verkets kontroll 
påverkar efterfrågan på dessa båda tjänster. Vinterns svårighetsgrad är 
avgörande för behovet av isbrytarinsatser, och vid svårt väder tilltar efterfrågan 
på lotstjänster. 
 
Med dessa förutsättningar blir den kortsiktiga marginalkostnaden kostnader för 
personal och bunkerolja för lotsbåt och isbrytare. Detta kan sägas vara de 
prisrelevanta marginalkostnaderna för ett enskilt fartygs användning av 
infrastrukturen. Prisrelevanta marginalkostnader inkluderar även kostnader för 
trängsel, olyckor och miljö.  
 
Redan i dag ger Sjöfartsverkets miljödifferentierade farledsavgifter incitament 
att driva fartyget på ett bränsle med lägre svavelhalt än lagstiftningen kräver 
genom rabatt på svavelavgiften. Avgiften är 70 öre per enhet bruttodräktighet, 
och rabatten vid ett svavelinnehåll under 0,5 viktprocent är 50 öre. För fartyg 
med under 0,2 viktprocent svavel i bränslet är svavelavgiften noll.  
 
Mot bakgrund av de nya reglerna kommer Sjöfartsverket att se över 
miljödifferentieringen med avseende på svavel under 2012. För kväveoxider ges 
för närvarande en rabatt på den fartygsbaserade farledsavgiften om åtgärder har 
vidtagits så att utsläppen av kväveoxider är under 10 g kväveoxid/kWh. Denna 
nivå måste ses över under 2012. Sjöfartsverket arbetar för närvarande med en 
ny avgiftsstrategi som bland annat inkluderar miljödifferentiering.  
 
De nya gränsvärdena leder till kostnader för reningstekniska åtgärder. Enligt ett 
underlag som redovisats av Sjöfartsverket innebär införandet av gränsvärdet att 
bränslekostnaderna höjs med 12 procent för färjor, 72 procent för ro-ro-fartyg, 
81 procent för containerfartyg och 36 procent för övriga fartyg. I genomsnitt 
höjs bränslekostnaderna med drygt 50 procent. 
 
Beräkningar indikerar att en del sjötransporter kommer att föras över till 
landtransporter, huvudsakligen vägtransporter. Rutter via Göteborgs hamn 
beräknas också föras över till rutter via Öresundsbron. Överföring till 
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vägtransporter beräknas främst ske i Syd- och Mellansverige.  Sjötransporter 
förs också över från Sveriges östkust till västkusten.  
 
Det beräknas också ske överflyttningar från hamnar i norra Sverige till hamnar i 
mellersta och södra Sverige, vilket leder till längre anslutningstransporter på 
land. På svenskt territorium beräknas detta leda till en marginell ökning av 
transportarbetet på väg och järnväg. Samtidigt minskar sjötransportarbetet med 
cirka en miljard tonkilometer, vilket motsvarar cirka 2 procent av det samlade 
sjötransportarbetet.  
 
Avgiftssystemet bör ses över på grund av beslutade och aviserade förändringar 
när det gäller administrativa styrmedel på sjöfartsområdet. 
 
 
Inför varje större infrastrukturinvestering och transportplanering bör utvärdering av 
möjliga vattenvägar ingå i beslutsunderlaget.  

Gemensamma principer för terminaler och bryggor bör utvecklas. 

 
Kollektivtrafik till sjöss och på inre vattenvägar ger kapacitet i land 

För Göteborg och Stockholm skulle den sjöburna kollektivtrafiken kunna 
utvecklas och exempelvis ge kortare tvärförbindelser med rätt förutsättningar. 
Vattenvägarna här är till stora delar outnyttjade. Möjligheten att använda 
vattenvägar bör därför vägas in med större tyngd än tidigare, då sådana 
lösningar i flera fall skulle avlasta den landbaserade infrastrukturen.  
 
Ett exempel är Stockholms trafiknod Slussen med en unik möjlighet att nå 
landbaserad kollektivtrafik från både Saltsjön och Mälaren. Effektiva 
passagerarterminaler skulle där kunna optimera resandeflödena i Stockholm. 
 
Eftersom den sjöburna kollektivtrafiken inte har varit integrerad och samordnad 
med den landburna kollektivtrafiken, finns olika standarder på fartyg och 
infrastruktur. I Stockholm kan exempelvis Djurgårdsfärjan, Hammarby Sjöstad 
samt Waxholmsbolaget inte komplettera varandra eftersom det saknas 
standarder för terminaler och bryggor. 
 
För kollektivtrafiken på land bedriver branschen det så kallade 
Fördubblingsprojektet, där ett mål är att åstadkomma vägledande principer för 
tillträde till bytespunkter. Arbetet är kopplat till den nya kollektivtrafiklagen. 
Om lagen utvidgas till att även omfatta sjöfart kan det finnas särskilda skäl att 
på motsvarande sätt hitta former som stödjer användningen av sjöfartens 
infrastruktur. 
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En strategi med standard för terminaler skulle effektivisera användningen av 
infrastrukturen genom ökad framkomlighet eller fler alternativ för 
framkomlighet. Den skulle även effektivisera upphandlingsprocessen, eftersom 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten får fler operatörer och olika alternativ 
att välja mellan. 
 
Ett annat exempel rör våra så kallade inre vattenvägar. Sjöfartens företrädare 
bedömer att Sverige har utmärkta förutsättningar för transporter av såväl gods 
som passagerare på inre vattenvägar, och att ett svenskt införande av EU:s 
bestämmelser på området kan ge ökad kapacitet i transportsystemet.  
 
 
 
Det bör utredas om en förbättring av farledssystemet kan göra sjöfarten mer attraktiv 
och minska lotsbehovet. Detta skulle stärka kustsjöfarten. 

 
Lotsinfrastrukturen är dyr och bekostas av sjöfarten. Sjöfartsverket vill skapa 
incitament och möjligheter för rederier att navigera själva till och från svensk 
hamn. För att åstadkomma detta krävs antingen att fartyget har en så kallad 
lotsdispens för det aktuella området eller att farleden är sådan att fartygen inte 
är lotspliktiga. 
 
En satsning på teknisk utveckling av Sjöfartsverkets farleder är nödvändig för 
att minimera behovet av underhåll i farlederna. Den tekniska utvecklingen bör 
syfta till att öka tillgängligheten i farlederna, minska behovet av lotsning samt 
förenkla navigeringen. Detta skulle underlätta för lotsdispenser med bibehållen 
sjösäkerhet i alla Sjöfartsverkets farleder.  
 
Sjöfartsverket beslutade under december 2011 om en lotsstrategi som handlar 
om en utveckling mot servicedifferentiering, hänsyn till tidskänslighet och 
marknadsprissättning. Genom teknisk utveckling ska stödet för navigeringen 
öka så att tillgängligheten för fartyg som ankommer till Sverige förbättras och 
fler fartyg kan navigera utan lots genom antingen lotsfria leder eller 
lotsdispenser. 
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6 Styrmedel i ett trafikslagsövergripande 
perspektiv 
 
De krav som finns på ett effektivt transportsystem kan inte mötas enbart med 
åtgärder inom respektive trafikslag. För ökad effektivitet i transportsystemet 
som helhet krävs ett väl fungerande samspel mellan alla trafikslag. Det gäller 
såväl person- som godstrafik. 
 
Här berör vi vissa begränsningar som rör gränssnitten mellan olika delar av 
transportsystemet eller som rör flera trafikslag. Vi ger förslag på tillämpning av 
styrmedel som syftar till att åstadkomma utökad kapacitet och mer effektiv 
användning av hela transportsystemet. 
 

6.1 Steg 1 och 2 i planeringen av transportsystemet 
 
Trafikverket har dokumenterat resultatet av planarbetet i publikationen 
Nationell plan för transportsystemet 2010−2021 (2011:067). 
 
I planen beskrivs fyrstegsprincipen till sitt innehåll, men det är det fjärde steget 
som kommer till konkret uttryck. Investeringar som överstiger 50 miljoner 
kronor anges tydligt och redovisas med kartor, kostnader, tider för 
genomförande och bedömda effekter. 
 
Även om det framgår att fyrstegsprincipen har tillämpats är det i flera fall oklart 
om investeringarna är resultatet av genomförda eller prövade åtgärder i steg 1 
till 3 eller om de är en del i en åtgärdsmix.  
 
Fyrstegsprincipen kommer i praktiskt tillämpning många gånger att innebära en 
kombination av åtgärder enligt alla fyra stegen. Tidigare fanns så kallade 
sektorspengar avsatta för åtgärder i de inledande stegen. Efter att 
sektorsansvaret upphörde är det inte säkert att medel avsätts för sådana 
åtgärder. En effektiv sammansättning av åtgärder riskerar därmed gå om intet. 
 

6.2 Avgifter och skatter på medellång sikt  
 
I tabell 2 redovisas marginalkostnader för järnvägen baserat på de 
uppdateringar som för närvarande görs av kalkylvärden för Arbetsgruppen för 
samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet 
(ASEK). Jämförelsen avser de avgifter som tas ut år 2012. 
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Av tabellen framgår att de relativt nya beräkningarna av bullerkostnaderna 
påverkar slutsatserna i betydande omfattning. Av betydelse är också att det 
saknas bedömningar av hur stora trängselkostnaderna är.  
 
 
 Totala kostnader och 

avgifter, miljoner kronor 
Genomsnitt, kr per tåg-km 

Persontåg Godståg Persontåg Godståg 

Olyckor 108 85 1,04 1,29 

DoU 487 1263 4,66 19,03 

Buller 233 386 2,23 5,81 

Luft och CO2 20 119 0,19 1,80 

Trängsel - - - - 

Total marginalkostnad 848 1854 8,11 27,93 

Total banavgift 540 532 5,16 8,02 

Internaliseringsgrad 0,64 0,29   

Tabell 2. Marginalkostnader för järnvägen. Källa: VTI 
 
När det gäller väg har det tillkommit en komponent för buller. Det är den största 
skillnaden mellan de nya marginalkostnader som redovisas i tabell x och de 
tidigare bedömningarna. Tabellen visar genomsnittlig marginalkostnad och 
skatt för vägtrafik i tätort och landsbygd för Europavägar, riksvägar och primära 
länsvägar (kronor per fordonskilometer). För övriga belagda vägar får 
lastbilstrafik en något lägre internaliseringsgrad än som anges i tabellen.  
 
 Personbil Lastbil utan 

släp 
Lastbil med 
släp 

Olyckor 0,162 0,367 0,366 

Slitage 0,016 0,152 0,348 

Buller 0,086 0,420 0,950 - 1,740 

Luft och CO2 0,250 1,600 1,900 

Total marginalkostnad 0,514 2,539 3,565 - 4,355 

Skatt 0,442 1,044 1,861 

Internaliseringsgrad 0,86 0,41 0,52 - 0,42 

Tabell 3. Marginalkostnader för vägsystemet. Källa: VTI 
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Full internalisering skulle (teoretiskt) inbringa miljarder 

Internaliseringsgraden är på det hela taget låg för järnvägen. Den återstående 
externa kostnaden, dvs. den avgiftshöjning som skulle behöva göras för att vi ska 
uppnå full internalisering av kostnaderna, handlar om 0,01 - 0,03 kronor per 
personkilometer och 0,03 - 0,04 kronor per tonkilometer. 
Persontransportarbetet på järnväg uppgick 2010 till 11,2 miljarder 
personkilometer och godstransportarbetet till 23,5 miljarder tonkilometer. Det 
innebär alltså att om persontrafiken betalar ytterligare 100 - 300 miljoner 
kronor i banavgifter skulle full internalisering uppnås. För godstrafik kan det 
handla om höjningar i storleksordningen 1 miljard kronor. En momentan 
avgiftshöjning till full internalisering av järnvägstrafikens kostnader skulle alltså 
inbringa mer än en 1 miljard kronor per år.  
 
Det är svårare att direkt avgöra konsekvenserna av de höjningar som behövs av 
vägtrafikens bränsleskatter. Godstransportarbetet på väg uppgick 2010 till 36,3 
miljarder tonkilometer20. Enligt Trafikanalys21

 

 är den återstående icke-
internaliserade kostnaden för externa effekter (marginalkostnader – skatter) av 
tunga lastbilar 0,2 - 0,4 kronor per tonkilometer, beroende på om bilarna har 
släp eller inte. Det indikerar att effekter i storleksordningen 7 - 14 miljarder 
kronor inte är internaliserade. 

De skatter som tas ut av persontrafik på väg tycks däremot vara rimligt väl 
anpassade till samhällets kostnader, och det finns inga indikationer på att det 
behövs omedelbara anpassningar av skattenivån. Däremot finns vissa 
indikationer på att persontrafik på järnväg är underprissatt, i synnerhet i 
storstadsområden med hög andel kollektivtrafik. 
 
Den andra huvudslutsatsen är att samhällets kostnader för väg- och 
järnvägstrafik inte är homogena inom respektive trafikslag. Exempelvis varierar 
järnvägens kostnader för buller och för olyckor beroende på om många 
människor störs, respektive hur många plankorsningar som finns på en bana. 
Trafiken är många gånger tät, och i delar av nätet, och under delar av dygnet är 
knapphet på kapacitet ett stort problem. Rekommendationen är därför att 
fortsätta den inslagna vägen med att differentiera avgiftsuttaget så att 
operatörer betalar olika mycket beroende på när och var de bedriver trafik. 
 
Det är svårt att veta precis hur stora prishöjningar som behövs för att anpassa 
efterfrågan till befintlig kapacitet. Men samtidigt är det uppenbart att också 
begränsade avgiftshöjningar i delar av nätet kan få stora konsekvenser för 
efterfrågan på tåglägen. Så länge det inte kostar något extra att köra tåg under 
högtrafik så finns det inte anledning att avstå från att söka sådana tåglägen. 
Redan små prisförändringar kan förändra detta förhållande. 
 

                                                           
20 Källa: Trafikanalys. Statistik 
21 Trafikanalys PM 2011:6. 
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När det gäller luftfarten har Trafikanalys beräknat internaliseringsgraden till 
60–80 procent. Detta motsvarar en underinternalisering på 3 000–7 000 
kronor per flygtur eller 40–100 kronor per passagerare vid en beläggningsgrad 
på 60 procent22

 

. Underinternaliseringen uppskattades till cirka 0,2 kronor per 
personkilometer. Det totala antalet personkilometer 2010 var 3 miljarder. Det 
indikerar att effekter motsvarande 0,6 miljarder kronor kvarstår att 
internalisera. 

För sjöfarten har Trafikanalys bedömt att den icke-internaliserade 
marginalkostnaden uppgår till 0,03–0,04 kronor per tonkilometer23

 

. 
Godstransportarbetet uppgick 2010 till 37,9 miljarder tonkilometer. Detta 
indikerar att effekter motsvarande drygt 1 miljard kronor kvarstår att 
internalisera, det vill säga ungefär lika mycket som tas in genom farleds- och 
lotsavgifter. Till detta kommer i storleksordningen 100 miljoner kronor för 
persontrafiken. 

Sjöfarten står inför stora förändringar i form av krav på utsläppsbegränsningar. 
Den kommer därför inom de närmaste åren att få väsentligt ökade kostnader för 
att anpassa motorer till de nya kraven. Detta kan i sin tur få konsekvenser för i 
första hand kustsjöfartens förmåga att konkurrera med landtransporter. I 
förlängningen kan sjötransporter minska i omfattning på ett sätt som är 
samhällsekonomiskt ineffektivt. 
 

6.3 Gränsytan mellan luftfarten och landtransporterna 
 
Kollektivtrafiken till Arlanda behöver förbättras 

Arlanda står för cirka 70 procent av antalet flygpassagerare i Sverige. Det 
handlar om drygt 17 miljoner passagerare som reser till och från flygplatsen, 
varav de allra flesta är utlandsresenärer.  
 
Arlandas dominans beror i huvudsak på två förhållanden. Mälarregionen har en 
stor och köpstark befolkning, och regionen har successivt knutits ihop till en 
större gemensam bostads- och arbetsmarknad. Dessutom är hela flygsystemet 
uppbyggt som ett radiellt system med Arlanda som nav.  
 
Bromma har med sina drygt 1 miljon årspassagerare stor betydelse för den 
snabba inrikestrafiken till Stockholms stad. 
 
När det gäller Skavsta och Västerås flygplatser i regionen har de framför allt 
betydelse som etablering för lågprisflyg och visst charterflyg, en verksamhet som 
har stått för en betydande del av tillväxten på senare år. 

                                                           
22 SIKA PM 2009:1 
23 SIKAPM 2010:1  
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Swedavias bedömning av tillväxten på medellång sikt framgår av tabell 4. Den 
visar att kapacitetsbehov kan finnas även på andra flygplatser än de i Stockholm. 
 

 

Tabell 4. Flygpassagerare i tusental per flygplats och år. Källa: Swedavia 
 
En del av luftfartens kapacitetsproblem ligger i utbudet av kollektivtrafik till och 
från Arlanda. Denna är visserligen väl utbyggd till och från Stockholm med 
frekventa förbindelser som är anpassade till flyget. Från Mälarregionen i övrigt 
erbjuder dock inte kollektivtrafiken lösningar som möjliggör smidiga 
förrättningar i Europa över dagen. Direkta förbindelser saknas eller tar för lång 
tid på grund av byten. Den regionala kollektivtrafiken är inte tillräckligt väl 
samordnad med flygtrafiken. Om flyget ska kunna utvecklas måste 
landtransporterna till och från Arlanda effektiviseras. 
 
Tågtransporter till flygplatsen sköts av järnvägsföretag i samarbete med A-train 
som äger och prissätter järnvägen till flygplatsen. Vissa järnvägsföretag bedömer 
att det är svårt att få ekonomi i ökat resande till och från flygplatsen med tåg, 
eftersom avgifterna för att trafikera Arlanda är höga. Det förekommer eller har 
förekommit att flygtrafikföretag genom sina årskort erbjuder sina resenärer 
färdbevis för kollektiva marktransporter. 
 
EU-kommissionen tog fram en handlingsplan för Europas flygplatser 
(”flygplatspaketet”) 200724

 

. I den bedömer man att de 20 största flygplatserna i 
Europa kommer att vara överbelastade år 2025. Ett antal förslag lämnas som 
syftar till optimera användningen av infrastrukturen och att främja 
användningen tekniska framsteg. Flera av åtgärderna i handlingsplanen har 
genomförts, men fortfarande kvarstår i huvudsak de som handlade om bättre 
intermodalitet mellan luftfarten och järnvägen. 

                                                           
24 Meddelande från Kommissionen…En handlingsplan för kapacitet, effektivitet och 
säkerhet på Europas flygplatser. KOM (2006) 819 slutlig 
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I handlingsplanen föreslår EU-kommissionen bland annat att regionala 
flygplatser görs mer lättillgängliga genom trafik på järnväg och väg till dessa 
flygplatser. Tanken är att dessa då kan avlasta den nationella storflygplatsen.  
 
Ekonomiska styrmedel kan komma att utvecklas 

Slotförordningen är under översyn. En eventuell förändring av denna förordning 
som kan komma att påverka användningen av kapaciteten gäller auktionering av 
vissa slotar. Om detta sker kan det få betydelse för Arlanda som nationellt nav 
för såväl inrikes- som utrikestrafik. Det gäller särskilt om charter- och 
utrikesflyg fortsätter växa. Det kan antas att det är större flygbolag med 
utrikestrafik som kommer att förvärva dessa slotar och att inrikes- och 
regionaltrafik får stå tillbaka. Det skulle kunna leda till att Arlanda utvecklas 
mot att bli ett nav för enbart internationell trafik, medan inrikestrafiken 
minskar eller får söka sig ett annat nav eller flera andra nav.  
 
Den växande utrikestrafiken kan leda till kapacitetsbrist efter 2021  

Som framgår av figur 13 är det utrikestrafiken som bedöms växa. Till 2025 kan 
det inte uteslutas att detta leder till kapacitetsbrister som kan föranleda 
trängselavgifter även för flyget, även om man då har vidtagit mer kortsiktiga 
åtgärder. Om slotförordningen inte medger sådana avgifter kan man behöva 
utveckla de administrativa prioriteringskriterier som nu tillämpas.  
 

 

Figur 13. Prognos för antalet flygpassagerare. Källa: Swedavia 
 

6.4 ITS-lösningar  
 
Trafikslagsövergripande ITS-lösningar inom persontransportområdet handlar 
framför allt om att kunna planera och boka en resa via Internet. Samtrafiken var 
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tidigt ute med att kunna ge information om kombinerade tåg- och bussresor i 
hela landet med möjlighet att resa på en biljett.  
 
Försäljningen av Resplusbiljetter sker via flera hundra säljställen på internet, via 
telefon, i biljettautomater och över disk. I dag knyter Samtrafiken samman resor 
med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn och båt från ett 40-tal trafikföretag i ett 
sammansvetsat trafiknät. Basen för verksamheten är Riksdatabasen. Där samlas 
trafikinformation för alla färdmedel från samtliga trafikföretag.  
 
Samtrafiken har också Resrobot, som är en webbbaserad tjänst för planering av 
resor inom Sverige. Här finns på ett och samma ställe tidtabeller för alla tåg, 
bussar, flyg, tunnelbanor och spårvagnar i landet samt vägbeskrivningar för bil. 
Resrobot innehåller även kartor över byten och gångvägar samt detaljerad 
stationsinformation.  
 
För några år sedan presenterades kollektivtrafikutredningen KOLL framåt. I 
denna föreslås en rad åtgärder i syfte att åstadkomma resor från dörr till dörr 
med kollektivtrafiken som stomme. Förslagen omfattar bland annat att knyta 
ihop informationssystem, boknings- och betalsystem. Förslagen har dock inte 
genomförts.  
 
Under 2007 togs en handlingsplan för logistik fram av EU-kommissionen. 
Denna innefattar bland annat ITS (exempelvis informationsöverföring mellan 
trafikslag och ”Internet för godstransporter”), gröna korridorer och godslogistik 
i tätortsmiljö. Trenden är att öka samverkan mellan trafikslagen för ett ökat 
informationsutbyte genom att införa öppna systemlösningar och fokusera på 
transporttjänsterna. 

 
Ett koncept med smart infartsparkering har tagits fram och testas för 
närvarande i Stockholm. Konceptet innefattar information på VMS-skyltar 
(skyltar som kan visa olika meddelanden) på vägar som ansluter till 
infartsparkeringen. Informationen kan gälla kollektivtrafiken, kollektivtrafiken i 
ett shoppingområde och bokningsbara parkeringsplatser i P-hus och laddplatser 
för elbil. Parkeringsplatserna kan bokas via mobilen och man har tillträde via 
SL:s Access kort. Via mobilen erbjuds en rad andra tjänster, som har koppling 
till infartsparkeringens serviceutbud. 
 
För att möjliggöra ökad kollektivtrafikanvändning handlar det också om att 
stödja flexibla resmönster för resenärerna med alla färdmedel (även bil). 
 
Även kollektivtrafiktaxor och parkeringsavgifter påverkar användningen av 
transportsystemet. Skatter, avgifter och taxor beslutas av olika organisationer 
utan samordning, vilket kan leda till att systemet blir ett mindre effektivt. Med 
andra ord behöver dessa koordineras så att de styr mot samma mål.  
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För persontransporter har ITS många lösningar att erbjuda. Det som efterfrågas 
är framför allt följande: 

• information och tjänster för att planera resor  

• information och tjänster för att planera, boka och betala multimodala 
resor (gäller huvudsakligen om längre resor, då resor i lokal 
kollektivtrafik inte är bokningsbara)  

• trafikslagsövergripande information vid störningar som inte bara talar 
om att det är en störning utan som också ger besked om hur den 
fortsatta resan kan genomföras  

•  information om terminaler och hållplatser.  
 
Med hjälp av ITS-lösningar kan även intermodala godsgransporter bli 
effektivare och transporterna mera miljövänliga. Det som hindrar denna 
utveckling är bland annat följande.  

• Standarder saknas för informationsöverföring och kommunikation 
mellan fordon och trafikledning.  

• Informationen om trafiknät och terminaler är bristfällig och ojämn, 
liksom viktiga data för att kunna planera transporter. Här saknas också 
gemensamma trafikslagsövergripande standarder.  

• Det finns brister i realtidsinformationen. Det är svårt eller omöjligt att 
få besked om eller hänvisning till andra rutter vid störningar. 
Korttidsprognoser saknas också.  

• Det saknas information om var godset är. 
 

6.5 Överväganden och förslag till 2025 
 
Trafikverket föreslår ett antal trafikslagsövergripande åtgärder för att möta de 
långsiktiga utmaningarna till 2050, inklusive utmaningarna enligt den 
färdriktning som vitboken anger.  
 
 
Styrmedel bör ges en mer framträdande plats i infrastruktur- och 
samhällsplaneringen som en del av kombinationen av åtgärder.  

 
Hittills har planeringen av landets transportinfrastruktur i princip utgått från att 
behov ska täckas med investeringar. För att tillgodose framtida kapacitetsbehov 
i transportsystemet bör åtgärder enligt fyrstegsprincipens inledande steg bli ett 
mer framträdande inslag i planering och praktisk tillämpning. Sådana åtgärder 
kan väsentligen sammanfattas under begreppet styrmedel. 
 
Genom att styrmedel får en mer framträdande plats i samhällsplaneringen blir 
transportsystemet mer resurseffektivt. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara 
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att regelmässigt avsätta en viss summa pengar även för åtgärder i de inledande 
stegen av fyrstegsprincipen.  
 
Kollektivtrafikbranschen har diskuterat på vilket sätt som kollektivtrafiken 
skulle kunna bli ner normerande i samhällsbyggnadsprocessen. Det handlar om 
att få större genomslag i kommunernas fysiska planering, 
infrastrukturplaneringen och den regionala utvecklingsplaneringen. 
Diskussionerna förs inom det så kallade fördubblingsarbetet. 
 
Sedan några år pågår ett arbete med att integrera kollektivtrafiken i 
stadsbyggnadsprocessen i Karlstad, Uppsala och Sundsvall. Det finns också goda 
resultat från ett FoU-projekt vid KTH i Stockholm, "Kollektivtrafiken i 
kommunernas planering", som finansieras av Vinnova. Just nu håller dessutom 
SKL och Trafikverket på att ta fram en planeringshandbok som stöd för 
planeringsprocesserna ute i landet.  
 
 
Det behövs en samlad syn på hur styrmedel av olika slag långsiktigt ska utformas och 
tillämpas inom transportområdet för att kapaciteten ska användas effektivt och vi ska 
nå långsiktig hållbarhet inklusive bibehållen konkurrenskraft. 

 
Styrmedel har hittills införts ”styckevis och delt” utan förankring i någon 
övergripande strategi eller med helhetssyn på tillämpningen av styrmedel ur ett 
trafikslagsövergripande perspektiv. Man måste beakta samspelet mellan olika 
styrmedel och gränsytorna mellan olika delar av transportsystemet om 
styrmedel ska vara ett verkningsfullt medel för effektiv kapacitetsanvändning.  
 
Utan en samlad syn på styrmedel finns risk för att nya avgifter och skatter eller 
administrativa styrmedel snedvrider konkurrensen och ger upphov till minskad 
effektivitet i användningen av transportsystemet som helhet. Exempelvis 
bedömer SIKA att flygets internaliseringsgrad är cirka 60–80 procent, men att 
om koldioxidutsläppen hanteras genom handel med utsläppsrätter, kommer 
flyget upp i full internalisering av marginalkostnaderna, och kanske mer än så25

 

. 
Nu är flyget med i det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter sedan 
2012.  

Flera myndigheter på nationell och regional nivå är ansvariga för tillämpning 
och förvaltning av olika styrmedel. En positiv bieffekt av ökad aktörssamverkan 
och helhetssyn på hur styrmedlen används och vilken påverkan som nya inslag 
har, kan vara ökad stabilitet i infrastrukturplaneringen och den långsiktiga 
finansieringen. Det kan även skapa tydligare ”spelregler” och bättre 
förutsebarhet för näringslivet. 
  

                                                           
25 Flygets externa effekter och internaliseringsgrad 2008. SIKA PM 2009:1 
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När skatter och avgifter utformas på transportområdet bör den vägledande principen 
vara att transporter ska belastas med de kostnader som uppstår som en direkt följd av 
att de utförs.  

 
I dag finns betydande skillnader i kostnadsansvar mellan trafikslagen. Det 
snedvrider konkurrensförhållandena och försvårar effektiva lösningar. Varje 
transport bör alltså ta ansvar för de samhällskostnader som uppstår på grund av 
utsläpp och annan miljöpåverkan. En del av internaliseringen kan ske genom 
skärpta gränsvärden och tekniska krav, en annan del genom ekonomiska 
styrmedel.  
 
Luftfartens och sjöfartens avgiftssystem är konstruerade för att täcka 
investeringskostnader på ett sätt som inte har någon motsvarighet på 
landtransportområdet.  
 
Internaliseringsgraden brukar användas för att belysa behoven av att öka eller 
minska avgiftsuttaget i olika delar av transportsektorn. Med 
internaliseringsgraden avses kvoten mellan det pris som tas ut och transportens 
samhällsekonomiska marginalkostnad. När kvoten understiger 1 (100 procent) 
indikerar det att det kan finnas skäl att höja avgifter och skatter. Det omvända 
gäller för värden som överstiger 1. En del av internaliseringen kan ske genom 
skärpta gränsvärden och tekniska krav, en annan del genom ekonomiska 
styrmedel.  
 
Trafikanalys ska ansvara för analyser av transportsektorns samhällsekonomiska 
kostnader i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar av den svenska 
och europeiska transportsektorn. Varje år ska Trafikanalys lämna en rapport till 
regeringen över dessa analyser. Bestämmelsen finns i 6 § i Trafikanalys 
myndighetsinstruktion och trädde i kraft den 1 juli 2011. 
 
 
Marginalkostnadsprissättning för godstransporter på väg och järnväg bör fullföljas. 

 
Godstransporter till sjöss skulle kunna avlasta framför allt järnvägen. 
Sjötransporter missgynnas dock av att prissättningen inom järnväg och väg inte 
sker på ett sätt som täcker kostnaderna. Eftersom det är stora skillnader mellan 
kostnader och avgiftsuttag skulle en ökad internaliseringsgrad dock kunna få 
betydande konsekvenser för priset på godstransporter som helhet.  
 
Kostnaderna bör öka för tung trafik på både väg och järnväg. Det innebär att det 
blir dyrare att transportera varor. Detta får konsekvenser för priset mot 
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slutkunderna och höjer i förlängningen priset för konsumenterna. Med tanke på 
att transportkostnaderna ofta utgör en låg andel av priset i detaljhandelsledet 
blir sannolikt konsekvenserna inte så stora. 
 
Avgifter och skatter är i dag homogena på ett sätt som inte svarar mot 
samhällets kostnader för väg- och järnvägstrafik. Exempelvis varierar 
järnvägens kostnader för buller och olyckor beroende på om många människor 
störs respektive beroende på hur många plankorsningar som finns på en bana. 
Trafiken är många gånger tät, och i delar av nätet och under delar av dygnet är 
knapphet på kapacitet ett stort problem.  
 
På lång sikt bör avgifter och skatter i större utsträckning återspegla de kostnader 
som transporter ger upphov till. Det kräver ökad differentiering av avgifter och 
skatter.  
 
 
Kollektivtrafikutbudet mellan Mälarregionen och Arlanda behöver utvecklas. 

 
Det finns risk för kapacitetsbrister på Arlanda och andra större flygplatser inom 
Swedavia till 2025. En del av detta kan mötas med styrmedel. 
 
Flygets möjligheter att möta ökad efterfrågan ligger till stor del i förbättrade 
landtransporter, framför allt till och från Arlanda. Kollektivtrafikförsörjningen 
till Arlanda från Mälardalen är för dålig, förutom från Stockholm. Det gör det 
nödvändigt för människor att använda bilen.  
 
Historiskt har flyget inte haft någon framträdande plats i samhällsplaneringen, 
och det är fortfarande inte en självklart integrerad del av kollektivtrafiken. 
Flyget har en viktig roll att fylla som del i ett hållbart transportsystem. Det 
handlar bland annat om lufttransportsystemets förmåga att bidra till regional 
utveckling och tillväxt.  
 
 
Trafikverket har en rådgivande och stödjande roll gentemot de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. I den rollen bör Trafikverket även beskriva de 
kapacitetsmässiga förutsättningarna för den regionala kollektivtrafiken på järnväg och 
väg. 

 
Sedan den 1 januari 2012 har Trafikverket uppdraget att verka för 
kollektivtrafikens utveckling. Vi ska till exempel ge de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av de 
trafikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogrammen fastställer mål för den regionala 



84 
 

kollektivtrafiken och kommer att ligga till grund för de regionala 
kollektivtrafikmyndigheternas satsningar. 
 
Regeringen har bedömt att Trafikverket bör ha i uppdrag att bistå de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna med råd och stöd om utformningen av 
programmen. Med det nya uppdraget får Trafikverket bättre möjligheter att ge 
stöd till integrering av kollektivtrafikfrågorna i planeringsprocessen och att 
åstadkomma en tydligare samordning av transportplanering och 
samhällsplanering.  
 
Den nya uppgiften öppnar även en möjlighet för verket att på ett tidigt stadium 
klargöra de kapacitetsmässiga förutsättningarna för olika former av 
kollektivtrafik, främst på järnväg och väg. En förväntad effekt av detta är att de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna ges bättre förutsättningar att planera 
och välja trafiklösningar utifrån kapaciteten i transportsystemet som helhet.  
 
En förväntad effekt av det utvidgade uppdraget är att de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna får bättre förutsättningar att planera och välja 
trafiklösningar utifrån kapaciteten i transportsystemet som helhet.  
 
En förväntad effekt av att Trafikverket utvidgar sitt uppdrag på det föreslagna 
sättet är att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ges bättre förutsättningar 
att planera och välja trafiklösningar utifrån kapacitetsförutsättningarna i 
transportsystemet som helhet.  
 
 
ITS-lösningar bör ges större utrymme när transportsystemet planeras och utformas.  

 
En generell drivkraft bakom utvecklingen av ITS-system är kapacitetsbrister. 
Utvecklingen sker i stor utsträckning trafikslagsvis. Längst har man kommit 
inom de trafikslag som har en tydlig systemuppbyggnad (järnväg och luftfart). 
Eftersom ITS ännu inte fått samma tyngd inom väg- respektive sjösektorn är det 
inom dessa områden potentialen är störst.  
 
ITS används i liten utsträckning för att knyta ihop de olika trafikslagen. Här 
ligger en stor potential för utveckling av transportsystemet som helhet. ITS-
lösningar kan vara lämpliga åtgärder framför allt i de inledande stegen av 
fyrstegsprincipen. ITS-rådet anger prioriteringar för framtiden inom följande 
områden i så kallade positionspapper: 

• Tillgängliggörande av kvalitetssäkrade trafikslagsövergripande 
information 

• ITS Gods 

• Fordonsrelaterad ITS 

• Attraktiva resetjänster 
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• Gemensamt betalsystem inom kollektivtrafiken och transportsektorn 

• Trafikledning i storstad – alla trafikslag 

• ITS och trafiksäkerhet  
 
Dessa dokument finns på ITS-rådets webbplats, www.sou.gov.se/its. 
 

6.6  Effekter av olika styrmedel 
 
Vi har redovisat styrmedel med olika utformning och egenskaper. De kan vara 
mer eller mindre ingripande och de kan utformas med större eller mindre 
säkerhet beträffande effekter för samhället och för enskilda aktörer. Detta är 
också en fördel med styrmedel, nämligen att det går att anpassa åtgärdsvalet 
efter olika situationer. 
 
I tabellerna 5-8 redovisas potentiella effekter av sådana styrmedel som har 
redovisats i kapitel 2-5. Bedömningen ska ses som en grov indikation. 
Avgörande för vilken effekt ett styrmedel får är hur det utformas. Det är således 
inte möjligt att generellt säga att vissa styrmedel är mer effektiva eller rymmer 
en större potential än andra. Åtgärderna ska därför inte jämföras med varandra 
utan varje åtgärd och dess styreffekt på sikt ska jämföras med dess styreffekt 
idag.  

 

Tabell 5. Styrmedlens effekter - järnväg 
 
 

http://www.sou.gov.se/its�
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Tabell 6. Styrmedlens effekter - väg 
 
 

 

Tabell 7. Styrmedlens effekter - luftfart 
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Tabell 8. Styrmedlens effekter - sjöfart 
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7 Styrmedel i tidsperspektivet 2050 

 
7.1  En vision för transportsystemet  
 
Styrmedel är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart 
transportsystem  

En vision för transportsystemet har tagits fram inom IVA:s nyligen avslutade 
projekt Transport 2030 26

 

. Visionen är främst inriktad på optimal användning 
av den befintliga infrastrukturen och på att skapa ett hållbart transportsystem 
genom innovation och förnyelse av logistik, distribution och fordon. Det handlar 
om utveckling av innovativa lösningar för att effektivisera användningen av 
transportsystemet.  

Visionen innebär att Sverige på längre sikt har ett transportsystem som svarar 
mot människors behov av tillgänglighet till arbetsmarknad, service och 
upplevelser och mot näringslivets behov av transporter. Till skillnad från 
tidigare sker transporterna inte längre på bekostnad av vår gemensamma miljö.  
 
Till visionen har bland annat följande övergripande mål kopplats: ”Genom att 
bättre använda våra transportresurser och utveckla deras internationella 
anslutningar kan vi erbjuda förbättrad tillgänglighet och ökad säkerhet för såväl 
gods- som persontransporter i tätort och på landsbygden. Med bättre styr- och 
kontrollsystem minskar vi risken för störningar och blir bättre på att hantera de 
som trots allt inträffar. Vi får därmed ett mer robust och tillförlitligt 
transportsystem och möjliggör därmed bättre livskvalitet och bättre 
förutsättningar för näringslivet.”  
 
Enligt visionen har vi har nått dit genom att använda Sveriges innovationskraft 
och genom ett starkt politiskt ledarskap som tillämpar tydliga ekonomiska 
styrmedel som stimulerar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
transportsystem.  
 
Enligt visionen är användningen av styrmedel en av de viktigaste 
komponenterna i utvecklingen av transportsystemet. Om styrmedel är väl 
utformade skapar de också rättvisa spelregler för systemets aktörer. 
 
Användarperspektivet har förstärkts 

År 2030 har transportsektorn har gått från att ha fokus på produktion till att 
fokusera på kundernas behov av effektiva helhetslösningar. 
 

                                                           
26 IVA: Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft. Slutrapport från 
projektet Transport 2030 
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Det har blivit enklare och bekvämare att resa och att byta trafikslag. Betalningen 
sker smidigt och enkelt även för den tillfällige resenären. Resan tar kortare tid, 
informationen till resenärerna är betydligt bättre och bytespunkter och 
hållplatser är ljusare och tryggare och ger bättre skydd mot väder och vind än 
tidigare.  
 
Att kunna ta med cykeln på kollektiva färdmedel är numera självklart, utom i 
den värsta rusningstrafiken. Ansträngningar att förenkla resenärens hela resa 
har gjort uppdelningen i kollektiv- och privattrafik gradvis svagare. Olika länkar 
i resekedjan samverkar effektivt och möjliggör sammanhängande resor från dörr 
till dörr.  
 
Avgifter och skatter har utvecklats och harmoniserats 

Den som efterfrågar transporten – transportköparen och resenären – tar ett 
större ansvar för transportens hela kostnad, som nu inkluderar de externa 
effekterna.  
 
De gamla föråldrade punktskatterna har övergivits till förmån för ett 
avgiftssystem som utgår från fordonens faktiska användning av infrastrukturen 
och deras belastning på miljön. 
 
På samma sätt som godstransporter omfattas personbilarna numera av ett 
integrerat avgiftssystem som gör att bilisterna betalar för de faktiska kostnader 
de förorsakar. Road pricing är genomfört i hela Europa och är allmänt 
accepterad. Avgiftssystemet tar hänsyn till fordonets egenskaper, men också till 
vilken väg det kör och vid vilken tidpunkt. Ett viktigt skäl för att införa 
avgiftssystemet var att den gamla skattebasen genom drivmedelsskatt 
urholkades som en följd av allt bränslesnålare fordon. 
 
Trängselavgifter har införts också för de större flygplatserna samt för de mest 
belastade delarna av järnvägsnätet. Det har gett resenärer och transportköpare 
en tydlig signal om vilken marginalkostnad som är förknippad med ökad trafik, 
vilket i sin tur har medverkat till många innovativa lösningar. En fördel med det 
nya avgiftssystemet är att transparensen är så stor att kunderna kan se hur valen 
av bolag, trafikslag och rutt påverkar avgifterna. 
 
Ett högre utnyttjande av kustsjöfarten har lett till att infrastrukturen används 
effektivare. Kustsjöfarten fick ett uppsving sedan statsmakten bestämde att alla 
trafikslag ska behandlas lika. Kravet att transportsystemet ska bära sina egna 
kostnader innebär en fördel för sjöfarten tack vare dess låga 
infrastrukturkostnader. 
 
Längre och tyngre lastbilar och godståg har också bidragit till att kapaciteten i 
transportsystemet används effektivare. Lastbärarna för gods har utvecklats så 
att både lastkapacitet och fyllnadsgrad har ökat. Samordnade bokningssystem 



90 
 

och flexibel prissättning, inklusive en fungerande spotmarknad, har minskat 
andelen tomtransporter. 
 
Intäkterna från de avgiftssystem som tillämpas för såväl person- som 
godstransporter bidrar till att utveckla de delar av transportsystemet som inte 
har egen ekonomisk bärkraft men som är av stort samhälleligt intresse, 
exempelvis i glesbygden. 
 
Handeln med utsläppsrätter har blivit global 

Mobilitet står fortfarande högt på medborgarnas och näringslivets önskelistor, 
men den som vill resa måste ta ett större ansvar för transportens alla kostnader. 
Den globala handeln med utsläppsrätter för koldioxid har tvingat fram resultat 
från flygbolagens och flygtillverkarnas intensiva arbete med ekoflygning. Det 
gäller exempelvis snålare flygmotorer, som i större utsträckning drivs med 
standardiserade och certifierade hållbara drivmedel, gröna inflygningar som nu 
är krav på alla flygplatser, samt förbättrade trafikledningssystem som har 
möjliggjort rakare flygvägar. 
 
I planeringen av transportsystemet integreras alla delar 

Tillgången på trygga och säkra infartsparkeringar vid strategiska platser är god. 
Parkeringarna gör det enkelt att kombinera resor med den egna bilen och 
kollektivtrafik. 
 
Passagerartrafiken på vattenvägar inom befolkningstäta kustområden har 
utvecklats. Det bidrar till att avlasta en hårt ansträngd infrastruktur på land. 
 
Gatumiljön i städerna har blivit trevligare, tryggare och grönare. Det har 
successivt blivit lättare att ta sig fram med cykel och till fots i tätorter. Många 
närbelägna tätorter är också sammanbundna med cykelvägar. Framkomligheten 
för gående, cyklister och kollektivtrafik har prioriterats i stadskärnorna, som 
därmed har blivit tätare, folkrikare och attraktivare. 
 
Varje trafikslag utnyttjas där dess styrkor kommer till sin fulla rätt. Till och från 
landets perifera delar finns fortsatt goda möjligheter att göra resor över dagen 
med regionalflyg. Flygets flexibilitet bidrar till att utveckla dessa delar av landet. 
Sverige har också drivit på arbetet med att realisera visionen om Single 
European Sky, som har gjort Europas flygvägar både kortare och effektivare. 
 
Godstransporterna har effektiviserats radikalt på alla nivåer. Sammanhängande 
godsstråk och noder med hög kapacitet, tillgänglighet och framkomlighet har 
skapats. Väg- och järnvägsstråken ansluter till viktiga hamnar, kombiterminaler 
och flygplatser. 
 
Distributionen av dagligvaror sker numera ofta i samordnad form under 
lågtrafiktid med specialanpassade bilar för citylogistik som företrädelsevis drivs 
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av el. Konsekvensen har blivit mindre trängsel, högre fyllnadsgrad och lägre 
miljöpåverkan. Ett förbättrat informationsutbyte mellan företag ledde till 
gemensamma logistiklösningar och samplanering. Till det bidrog både 
lagstiftning och ekonomiska styrmedel, utan att konkurrensen sattes ur spel. 
 
ITS stödjer en effektiv användning av transportsystemet 

Det finns ett rikt utbud av värdeskapande kringtjänster, som i många fall är IT-
baserade. Det gör resandet med kollektivtrafiken attraktivt och underlättar 
vardagen för många människor. Basen för sådana utvecklade tjänster utgörs av 
statistik och data om bland annat trafiknät och terminaler. Tillgången till 
störningsinformation är särskilt viktig. 
 
Mobility management förstärker effekterna av styrmedel 

Livskvaliteten har ökat genom att arbetsgivarna bejakar distansarbete och 
genom att rutinmöten genomförs med god kvalitet via webben. Numera finns 
kontorshotell på många platser och virtuella 3D- möten är vanliga. Redan före 
2020 kunde man se hur trängseln i storstadsområdena minskade till följd av 
färre arbetsresor med bil och en ökad användning av kollektivtrafik. Detta 
underlättade framkomligheten för varubilar, bud, servicetransporter, 
hantverkare och tjänsteresande. Mobility management har varit en pådrivande 
kraft bakom denna utveckling. 
 

EU:s vitbok om transportpolitiken  

 
I slutet av mars kom EU:s vitbok ”Transport 2050 – färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde27

• Minskad rörlighet är inget alternativ. 

. Visionen för 2050 är att transportsystemet ska 
vara konkurrenskraftigt och hållbart. Följande punkter är hämtade ur vitboken.  

• Järnvägen betraktas inte alltid som ett attraktivt transportmedel – i 
synnerhet när det gäller godstransporter. I en del EU-länder har det 
dock visat sig att järnvägen kan erbjuda kvalitetstjänster. Utmaningen 
är att få till stånd strukturförändringar så att järnvägen kan bli 
konkurrenskraftig och ta över en väsentligt större andel av 
godstransporterna på medellånga och långa sträckor (och även 
passagerartransporter – se nedan). Betydande investeringar är 
nödvändiga för att kunna utvidga och uppgradera järnvägsnätets 
kapacitet. Nytt rullande materiel med tysta bromsar och 
automatkoppling bör införas successivt. 

• Prissignaler spelar en viktig roll vid många beslut som har 
långtidsverkan på transportsystemet. Transportavgifter och 
transportskatter måste omfördelas så att de i större utsträckning 
avspeglar principerna att ”förorenaren betalar” och ”användaren 

                                                           
27 COM 144: Roadmap to a Single Transport Area – Towards a competitive and resource 
efficient transport system 
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betalar”. Avgifter och skatter bör utformas med hänsyn till 
transporternas betydelse när det gäller att främja EU:s konkurrenskraft 
och sammanhållningsmålen. Den totala belastningen på sektorn bör 
återspegla de sammanlagda transportkostnaderna, inklusive 
kostnaderna för infrastruktur och externa kostnader. Viss offentlig 
finansiering kan motiveras genom större samhällsekonomiska fördelar 
och positiva externa effekter. I framtiden kommer dock 
transportanvändarna sannolikt att få betala en större andel av 
kostnaderna än i dag. Det är väsentligt att användare, operatörer och 
investerare får korrekta och entydiga ekonomiska incitament. 

• Internalisering av externa kostnader, undanröjande av skattemässig 
snedvridning och av obefogat stöd samt fri konkurrens utan 
snedvridning är en del av ansträngningarna för att anpassa marknadens 
val till hållbarhetsbehoven. Dessa åtgärder återspeglar också 
kostnaderna för att hållbarhetskraven inte respekteras. De är även 
nödvändiga för att skapa jämlika villkor mellan olika transportmedel 
som direkt konkurrerar med varandra. 

• EU-kommissionen kommer före 2020 att ta fram en gemensam metod 
för internalisering av kostnader för buller och lokala luftföroreningar för 
hela järnvägsnätet. 

 
Punkterna ger uttryck för att kommunikationer kommer att ha fortsatt stor 
betydelse för EU:s övergripande mål. Den aviserade inriktningen innebär vidare 
att priser och avgifter i allt större utsträckning ska ge signaler om kostnaderna 
för verksamheten. Det handlar om kostnader för såväl infrastruktur som externa 
effekter. Konkurrens och borttagande av snedvridande inslag i finansieringen 
utgör också väsentliga delar av den långsiktiga inriktningen. 
 
I färdplanen fastställs mål för olika typer av resor – inom städer, mellan städer 
och över långa avstånd. 
 
1. För resor mellan städer är målet att 50 procent av alla medellånga person- och 
godstransporter flyttas från vägarna till järnvägar och sjöfart. 

• Senast 2050 ska huvuddelen av alla persontransporter över medellånga 
avstånd på 300 km eller mer ske på järnväg. 

• Senast 2030 ska järnväg och sjöfart ha tagit över 30 procent av alla de 
godstransporter på över 300 km som i dag sköts av vägtrafiken. År 2050 
ska det vara över 50 procent. 

• Ett helt operativt och EU-täckande stamnät av transportkorridorer ska 
upprättas. Stamnätet ska säkerställa strukturer som klarar en effektiv 
transfer mellan transportsätt (TEN-T-stamnät) fram till 2030 Senast 
2050 ska det finnas ett kvalitativt högkapacitetsnät och motsvarande 
informationstjänster. 

• Senast 2050 ska alla viktiga flygplatser vara sammankopplade med 
järnvägsnätet, företrädelsevis höghastighetsnät. Alla viktiga hamnar ska 
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i tillräcklig grad vara sammankopplade med järnvägens godstrafik och, 
om möjligt, med de inre vattenvägarna. 

• Fram till 2020 ska en ram upprättas för ett europeiskt informations-, 
förvaltnings- och betalningssystem för multimodala transporter, för 
både person- och godstrafik. 

• Principerna ”användaren betalar” och ”förorenaren betalar” tillämpas 
fullt ut och den privata sektorn engagerar sig i att undanröja 
snedvridning, generera intäkter och säkra finansiering för framtida 
transportinvesteringar. 

2. För resor över längre avstånd och interkontinentala godstransporter kommer 
luftfarten och sjöfarten att dominera även i fortsättningen. Nya motorer, 
drivmedel och trafikstyrningssystem kommer att öka effektiviteten och minska 
utsläppen. 

• I luftfarten ska andelen drivmedel med låga koldioxidutsläpp uppgå till  
40 procent senast 2050. År 2050 ska EU:s koldioxidutsläpp från 
bunkerolja för sjöfart också ha minskat med 40 procent. 

• Europas flygledningssystem ska ha genomgått en total modernisering av 
före 2020, som skapar ett gemensamt europeiskt luftrum: kortare och 
säkrare flygresor och mer kapacitet. Ett gemensamt europeiskt luftrum 
med 58 länder och 1 miljard invånare ska vara färdigt till 2020. 

• Intelligenta ledningssystem för land- och sjötransporter ska byggas ut 
(exempelvis ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet och LRIT ). 

• Samarbete sker med internationella partner och i internationella 
organisationer som ICAO och IMO för att främja Europas 
konkurrenskraft och klimatmål globalt. 
 

3.  För stadstransporter planeras en massiv övergång till renare bilar och renare 
bränslen. Andelen bilar som drivs med traditionella drivmedel ska minska med  
50 procent fram till 2030 och fasas ut helt i städer fram till 2050.  

• Användningen av bilar som använder traditionella drivmedel i 
stadstrafik ska halveras till 2030 och helt fasas ut fram till 2050. I de 
större städerna ska godstransporterna i huvudsak vara koldioxidfria 
före 2030. 

• Fram till 2050 ska man komma närmare målet med noll dödsfall i 
vägtrafiken. I linje med det här målet vill EU halvera antalet dödsfall i 
vägtrafiken fram till 2020. Man ska också se till att EU är världsledande 
när det gäller säkerhet för luft-, järnvägs- och sjötransporter. 
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7.2 Långsiktig potential  
 
Internaliserande avgifter är ganska enkelt i teorin men svårt i 
praktiken 

Med internalisering avses här avgifter för de externa effekter som en transport 
ger upphov till. Det handlar om ett sätt att ta hänsyn till kostnader som inte kan 
plockas bort. Genom internaliseringen korrigeras prissättningen så att priset 
överensstämmer med den samhällsekonomiska kostnaden. 
 
I teorin ska man kunna åstadkomma en effektiv användning av 
transportsystemet genom att internalisera externa effekter. Ett problem är att 
marginalkostnaderna inte är skattade för alla typer av externa effekter och att 
mängden externa effekter som inte värderats varierar mellan trafikslagen. Detta 
är ett förhållande som kan förväntas bestå. För sjöfart kan det exempelvis, till 
skillnad från andra trafikslag, uppstå föroreningar i vatten. Dessa har ännu inte 
värderats samhällsekonomiskt.  
 
Allt detta påverkar både tillförlitligheten i prissättningen och jämförbarheten för 
den beräknade internaliseringsgraden för olika trafikslag. Ur 
kapacitetssynpunkt finns därför skäl att komplettera internalisering med 
styrmedel som har andra egenskaper. 
 
Det hävdas ibland att om de externa effekterna inte är fullt internaliserade så är 
det viktigt att man åtminstone eftersträvar ungefär samma internaliseringsgrad 
för trafikslagen. Det behövs åtminstone där det finns konkurrensytor, för att 
konkurrensen inte ska snedvridas. Indikativa internaliseringsgrader redovisas i 
tabell 9. 
 
Internalisering 
(procent) 

Järnväg Väg Luftfart Sjöfart 

Godstrafik 30 40-50 - 40 

Persontrafik 60 90 60-80 55 

Tabell 9. Internaliseringsgrader i procent 
 
När det gäller det pris som ställs mot kostnaden vid beräkning av 
internaliseringsgraden tar man i regel inte hänsyn till alla avgifter och skatter 
för en viss transport. Enbart sådana avgifter och skatter som genom sin 
konstruktion kan anses kopplade till kostnaden beaktas. Saknas en sådan 
koppling anses avgiften eller skatten inte vara internaliserande. Sålunda gäller 
exempelvis på vägområdet att drivmedelsskatter anses internalisera 
marginalkostnaderna för användning av väginfrastrukturen, men att 
fordonsskatter inte gör det.  
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Frågan om vilka avgifter och skatter som ska beaktas vid beräkning av 
internaliseringsgraden är föremål för diskussion.  Vissa menar att även de fasta 
avgifterna och skatterna bör beaktas eftersom de påverkar 
konkurrensförutsättningarna och transportvolymerna. Analysen av denna fråga 
bör fördjupas så att internalisering på sikt kan ge önskad styreffekt. 
 
Offentlig upphandling av infrastrukturtjänster och kollektivtrafik 
kan bli ett mer verkningsfullt styrmedel på sikt 

I Upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären – 
analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen (SOU 2011:73) 
diskuteras offentlig upphandling som styrmedel för en hållbar utveckling. 
Utredningens bedömning är att generella styrmedel i form av skatter, avgifter, 
standarder och förbud kommer att ha avgörande betydelse för en hållbar 
utveckling.  
 
De generella styrmedlen kan dock vara svåra att använda, och därför behövs 
kompletterande styrmedel, varav offentlig upphandling är ett. 
 
Offentlig upphandling fungerar bäst som styrmedel när det offentliga är en stor 
aktör, som till exempel vid upphandling av kollektivtrafiktjänster och 
investeringar i infrastruktur. Det offentliga upphandlar i dag kollektivtrafik för 
cirka 14 miljarder kronor varje år och är en betydande aktör när det gäller 
investering i infrastruktur. 
 
ITS-åtgärder växer i betydelse 

Flera av initiativen i EU:s vitbok innehåller ITS-lösningar för såväl person- som 
godstransporter. 
ITS kommer att kunna vara en del av svaret på hur vi får effektiva och 
fungerande transportlösningar i storstäderna, för såväl person- som godstrafik. 
Tekniken kommer även att kunna ha betydelse för landsbygdens 
transportbehov. Det handlar om  

• individers möjligheter att få rätt information vid rätt tid och plats 

• trafiksäkerhet 

• logistik 

• energieffektivitet 

• betalsystem. 
 
I de växande regionerna med en hårt belastad infrastruktur handlar det om att 
använda ITS för att minska problemen med trängsel, till exempel genom 
optimering av trängsel- och parkeringsavgifter. En annan framtidslösning kan 
vara att man får köra i busskörfält om man är fler än ett visst antal i bilen. 



96 
 

Sådana så kallade HOV-körfält (high occupancy vehicle lanes) är en vanlig 
lösning i Nordamerika.  
 
Internationellt pågår ett omfattande arbete med att utveckla en framtida 
intelligent vägtrafikmiljö. I denna miljö kan fordon kommunicera med varandra 
och närliggande infrastruktur. Fordons- och telekommunikationsindustrin är 
drivande i utvecklingen och kan redan nu genomföra avancerade 
demonstrationer och försök i verklig trafik, exempelvis med fordon som inte 
kolliderar med varandra eller med oskyddade trafikanter.  
 
ITS- teknik gör att avståndet mellan tunga lastbilar på väg kan minskas. Det kan 
innebära att fordon kan ”packas” tätare, så att det frigörs utrymme för fler 
transporter. På motsvarande sätt kan trafikstyrningssystemet ERTMS antas vara 
infört i hela järnvägssystemet 2050. För att åstadkomma kapacitetsökning krävs 
emellertid ERTMS nivå 3, som medger att tågen kan köras tätare med rörlig 
fjärrblockering.  
 
Mobility management förändrar beteenden  

Den moderna informationsteknologin har skapat förutsättningar för 
distansarbete, och redan i dag genomförs rutinmässiga möten via webben. 
Förutsättningarna kommer rimligen att bli ännu bättre med tiden. Den 
pågående regionförstoringen skapar växande arbetsmarknader men leder till 
längre arbetsresor. Från resurs- och familjesynpunkt kan det bli allt viktigare att 
medge anställda goda förutsättningar till distansarbete.  
 
Att IT i dag bara används i begränsad utsträckning som ersättning för 
arbetspendling och tjänsteresor beror på en rad faktorer, bland annat ovana och 
bristande acceptans. Här kan mobility management bidra till förändrat 
beteende. Detsamma gäller vanor som att gå och cykla i större utsträckning. Här 
har till exempel Nederländerna, Storbritannien och Danmark kommit mycket 
längre. 
 

7.3 Utvecklingsscenarier 
 
De styrmedel som Trafikverket föreslår får betraktas som en arsenal av åtgärder 
som finns utvecklade 2050.  
 
Alla styrmedel som identifierats är relevanta oavsett utvecklingsscenario på lång 
sikt. De kan dock antas få en mer eller mindre framträdande roll, beroende på 
vilket scenario som utspelas.  
 
Samtliga scenarier bygger på ekonomisk tillväxt och på att transporterna 
kommer att öka även i framtiden. De bygger även på fortsatt ökande befolkning, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4rrblockering�
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varav allt fler kommer att bo i städerna. Dessa utgångspunkter har stöd i såväl 
den ovan beskrivna visionen som i vitboken. 
 
Trafikanalys konstaterar i sin nulägesanalys att Sveriges befolkning är starkt 
koncentrerad till ett antal regioner28

 

. Närmare hälften av befolkningen bor i en 
av de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Detta är en 
konsekvens av decennier av ökad befolkningskoncentration. Enligt Trafikanalys 
finns det ingen anledning att tro att denna trend, som överensstämmer med 
utvecklingen i övriga Europa, kommer att brytas. 

Vidare konstaterar Trafikanalys att Stockholmsregionen är hårdast drabbad och 
att den, trots stora investeringar, kommer att vara hårt belastad med fler 
flaskhalsar år 2030 än i dag. Prognosen för trafiksituationen ser i dagsläget 
dyster ut, och därmed är möjligheterna till effektiv arbetspendling dålig 
framöver i de tre storstadsregionerna, menar Trafikanalys. De brister som vi 
observerar i dag kommer att förstärkas kraftigt de kommande decennierna om 
inte lämpliga åtgärder vidtas kommer. 
 
Generellt får det alltså antas att de styrmedel som är särskilt utformade för att 
påverka kapacitetsanvändningen i storstadsområdena får ökad betydelse. Det 
handlar om åtgärder för minska trängsel, utvecklad kollektivtrafik och 
citylogistik och effektiva övergångar mellan transportsystemets olika delar, 
inklusive bilen. 
 
Transportsektorn får på lång sikt betala en större andel av de 
sammanlagda transportkostnaderna 

Oberoende av scenario kan det antas att transportsektorn får betala en större 
andel av kostnader, såväl för infrastrukturen som för externa effekter, eftersom 
skattefinansiering kommer att bli en alltmer knapp resurs. Detta kommer också 
till uttryck i vitboken (se punkterna ovan). 

7.3.1 Successiv anpassning till förändrad efterfrågan 
 
Successiv anpassning till förändrad efterfrågan är ett scenario som innebär att 
(enbart) flaskhalsar byggs bort. Investeringsnivån är alltså begränsad i detta 
utvecklingsscenario.   
 
Scenariot kan antas nödvändiggöra en avvägd mix av den styrmedelsarsenal 
som beskrivits. Det kan vidare antas att de inslag i brukaravgifterna som är 
kopplade till knapphet får en relativt större betydelse än i de övriga scenarierna.  
 
 

                                                           
28 Rapport. Arbetspendling i storstadsregioner. 2011:3 
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7.3.2 Kraftfulla kapacitetsförstärkande åtgärder 
 
Kraftfulla kapacitetsstärkande åtgärder innebär större investeringsnivåer än i 
scenariot med successiv anpassning. Dessa åtgärder är avsedda att tillgodose det 
ökade behovet av arbetspendling i och runt storstäderna samt behovet av ökad 
kapacitet för godstransporter i de tunga stråken.  
 
Vitboken anger att den totala belastningen på transportsektorn bör återspegla 
de sammanlagda transportkostnaderna, inklusive kostnaderna för infrastruktur 
och externa kostnader. Viss offentlig finansiering kan motiveras med större 
samhällsekonomiska fördelar och positiva externa effekter, men 
transportanvändarna kommer sannolikt att få betala en större andel av 
kostnaderna än i dag. Det talar i sig för en ökad betydelse av styrmedlet skatter 
och avgifter.  
 
Eftersom scenariot innebär ökade investeringar så ökar också behovet av drift, 
underhåll och reinvesteringar som ska finansieras. Det förstärker bilden av att 
skatter och avgifter får en mer framträdande betydelse i ett expansivt scenario. 
 
Människors vardagsresande i storstadsområdena kommer att vara en kritisk 
faktor när det gäller hur kapaciteten i transportsystemet används. Ekonomiska 
styrmedel har den egenskapen att beteendeförändringar kommer att 
genomföras av dem som har lättast att anpassa sitt agerande. Även av detta skäl 
får det antas att avgifter och skatter kommer att få en relativt stor betydelse som 
styrmedel i detta scenario.  
 
Till skillnad från övriga scenarier får det antas att betoningen på de 
finansierande inslagen i brukaravgifterna ökar i detta expansiva scenario, av det 
enkla skälet att det är ett dyrt scenario. 

7.3.3 Anpassning till klimatmål 
 
I ett ”klimatscenario” handlar det, till skillnad från övriga scenarier, om att 
klimatmål prioriteras framför andra mål. Frågan är då vilka styrmedel som 
krävs för att nå uppsatta klimatmål. 
 
Klimatfrågorna har fått en större tyngd i debatten. Det får konsekvenser för 
prissättning av fossila bränslen och därmed för priset på drivmedel. Men i 
kombination med gradvis ökande knapphet på fossila bränslen och osäkerhet 
om kärnkraftens framtid talar mycket för att man kan komma att se helt nya 
energikällor växa fram. Inte mycket tyder emellertid på att detta skulle innebära 
en väsentligt annorlunda vägtrafik än den vi ser i dag. 
 
Nära kopplade till dessa frågor är de mer direkta konsekvenserna för trafiken av 
den pågående tekniska utvecklingen. Man ser redan i dag att ökade krav på 
rening och säkerhet minskar utsläppen och reducerar olycksriskerna, i 
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synnerhet på väg men också i järnvägssektorn. Allt detta pekar mot att 
samhällskostnaderna för sådana externa effekter kommer att minska.  
 
Rent allmänt kan det antas att administrativa styrmedel kommer att få en 
relativt sett mer framträdande betydelse för att styra användningen av 
transportsystemet i ett klimatscenario. Som framgått inledningsvis hänger det 
samman med att administrativa styrmedel är särskilt betydelsefulla i situationer 
då man vill vara mera säker på att uppnå en specifik effekt.  
 
Det kan då handla om restriktioner i form av lagar, förordningar, tillstånd eller 
beslut som reglerar hur kapaciteten i transportsystemet kan användas, med 
hänsyn till klimatet. Genom sådana åtgärder kommer en del negativa effekter 
för klimatet att reduceras eller helt elimineras. 
 
När det gäller ekonomiska styrmedel kommer de inslag i transportsystemets 
avgiftsstruktur som syftar till att internalisera externa effekter för emissioner att 
få större betydelse relativt. Detsamma gäller handeln med utsläppsrätter. 
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