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Remissvar  
Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik  
Dnr: Fi2018/01103/S2 
 

- Ökade person- och godstransporter på järnväg spelar en central roll för att skapa 

samhällsekonomiskt effektiva transporter och för att nå klimatmålen 

 

1. Inledning  

 

Branschföreningen Tågoperatörerna driver frågor av intresse för kommersiella tågoperatörer 

verksamma i Sverige samt andra kommersiella aktörer i järnvägssektorn. Tågoperatörerna har 

43 medlemmar, varav drygt 30 bedriver järnvägstrafik och 13 är verksamma som leverantörer 

eller entreprenörer i järnvägsbranschen. Medlemmarna driver såväl person- som godstrafik på 

järnväg. Tågoperatörernas verksamhet fokuserar på 3K: högre Kvalitet, ökad Kapacitet och 

förbättrad Konkurrenskraft.  

 

2. Sammanfattande synpunkter remissvar  

 

Utgångspunkter 

 

Vi konstaterar att promemorian är en ovanlig produkt i svenskt lagstiftningsarbete eftersom 

den endast ger en övergripande skiss av ett nytt förslag till avståndsbaserad beskattning av 

tung lastbilstrafik. Ett antal avgörande frågor är inte utredda till fullo, såsom skattesatser, 

tidplan, närmare omfattning av det vägnät som ska ligga till grund för beskattningen, etc. Det 

är tydligt att regeringen vill ha svar på om remissinstanserna stödjer underlagets inriktning 

och om eventuella kompletterande synpunkter kan fångas upp innan man i ett nästa steg 

presenterar ett fullständigt förslag. På det sättet anser vi att promemorian fyller sitt syfte.  

 

Internalisering av externa kostnader  

 

Tågoperatörernas bedömning är att inriktningen i stort är riktig, inte minst genom den 

uttryckliga ambitionen att möjliggöra för överflyttning av godstransporter från väg till järnväg 

och sjöfart. Styrningen är således i fokus och målet är att även vägtransporterna i framtiden 

ska täcka sina externa kostnader. 
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Överflyttning av transporter till mer miljövänliga trafikslag 

 

Det är av största vikt att öka incitamenten för överflyttning av transportarbete till järnväg och 

sjöfart. Tågoperatörernas bedömning är att en sådan överflyttning faktiskt kan ske på kort sikt, 

inte minst till järnväg. Vi vill framhålla med emfas att kapacitetstaket för järnvägen inte är 

uppnått. När det gäller regionala banor är vi fortfarande långt ifrån kapacitetstaket. Det är 

sådana banor som i första hand skulle få större trafikvolymer till följd av en överflyttning 

orsakad av den föreslagna regleringen. Godsoperatörerna på järnväg anser själva att de kan 

växla upp transportarbetet med minst 30 procent på kort sikt med relativt små medel, inte 

minst i det intermodala segmentet (kombitrafiken), givet att transportköparna är intresserade 

av produkten till det pris och den kvalitet som järnvägsbranschen erbjuder. Det är idag en ren 

planeringsfråga att möjliggöra skiftet. Tågoperatörerna anser att det finns en direkt 

priskonkurrens mellan väg- och järnvägstrafik i vissa segment. Samtidigt måste konstateras 

att när det gäller i synnerhet skogsindustrin så finns självfallet begränsningar i att järnvägen 

inte finns överallt.  

 

Godstransportköparnas behov  

 

Tågoperatörernas anser emellertid inte att det viktigaste är ett ökat kostnadstryck genom 

höjning av kostnadsbilden för vägtransporter i Sverige. För godstransportköparna inom 

svenskt näringsliv är förutsebarhet och rimliga nivåer i fråga om skatter och avgifter av 

avgörande betydelse för hållbarheten i affären. Den svenska exportindustrin behöver effektiva 

transporter med konkurrenskraftiga priser och leveranser. När avgifter höjs måste 

konsekvensanalysen utgå från att Sveriges position som en stark exportnation inte hotas och 

att vårt beroende av utrikeshandel är avgörande för vår framgång och vidmakthållen 

skattebas. Vi bör inte i onödan ta på oss tvångströja i form av kostnadsdrivande regleringar 

och ökande avgifter eftersom vi redan har långa avstånd till de marknader där våra export- 

och importprodukter köps och säljs. Detta gäller alla transportslag men inte minst järnvägen, 

där banavgifter, tvång om kostnadsdrivande signalsystem/ombord utrustning, krav på tystare 

bromsblock, bidrar till fördyringar för transportköparna och minskad konkurrenskraft för 

godstransporter på järnväg. Det av EU nyligen bekräftade systemet för miljökompensation 

som en dellösning av utmaningarna som höjda banavgifter orsakar är välkommet men måste, 

för att få avsett effekt, utökas kraftigt i kommande stadsbudgetar.  

 

Både svenska åkeriföretag och våra järnvägsföretag för redan en orättvis priskamp mot 

utländska åkare på svenska vägar. Det saknas en samlad konsekvensanalys av effekterna för 

näringslivets konkurrenskraft av kontinuerligt ökande kostnader. Tågoperatörerna föreslår att 

regeringen tillsätter en allsidigt sammansatt utredning av skatter och avgifter på transporter. 

Den bör ta ett samlat grepp på skatter och avgifter på transporter och särskilt beakta hur 

ökande regleringstryck, skatter och avgifter på transporter adderar till tidigare 

kostnadsökningar. 

 

Redan nu – i samband med den pågående översynen av EUs mobilitetspaket och 

Eurovinjettreglerna – borde därför mer djuplodande och allsidiga analyser genomföras av 

skatter och avgifter på transportområdet i Sverige och Europa. Och den bör – inte minst –  

ta hänsyn till samtliga externa kostnader så att beslutsunderlaget blir korrekt.  
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Koppling till Nationella planen 2018-2029 

 

Införandet av en avståndsbaserad vägslitageskatt har debatterats flitigt under innevarande 

mandatperiod. Tågoperatörerna är som nämnts positiva till styrmedel som stimulerar 

överflyttning av transportarbete från väg till järnväg och sjöfart, även om vi i grunden ser mer 

positivt på styrmedel som gör tågtrafiken mer kostnadseffektiv för slutkunden, som t ex 

miljökompensationen som nämnts ovan. Med hänsyn till den debatt som förevarit upplever vi 

det som en stor brist att förslaget till Nationell plan – där slutligt förslag väntas under våren 

2018 – inte beaktar de effekter på de behov av infrastruktursatsningar som en vägslitageavgift 

och andra styrmedel får antas ha. Vi saknar ett systemövergripande tänk kring dessa frågor 

eftersom vägslitaget faktisk påverkar underhållsinsatserna under den Nationella planen.  

 

Avståndsbaserade avgifter  

 

I valet mellan tidsbaserade eller avståndsbaserade vägavgifter är vi i grunden positiva till 

avståndsbaserade avgifter. Det är i själva verket ett avståndsbaserat synsätt som varit rådande 

i järnvägssektorn under årtionden. Enligt Tågoperatörernas förmenande bör avståndsbaserade 

vägavgifter införas men hänsyn tas till den delikata balansen mellan de speciella 

förutsättningarna i vårt land och näringslivets behov av att kostnadsläget för transporter i 

allmänhet inte ständigt ökar. Vi anser att en geografisk differentiering dels avseende tätorts- 

och landsbygdskörning, dels avseende tillgänglighet till alternativ till vägtransporter är helt 

rimlig. Vi måste omgående ställa om så att avgifter för vägtrafiken inte är beroende av hur 

mycket fossila drivmedel som säljs utan att transporterat avstånd ligger till grund för 

avgifterna.  

 

Vikter  

 

Vi delar inriktningen att avgiften bör gälla för lastbilar med totalvikt på över 3,5 ton. Andelen 

utländska åkerier ökar i Sverige. Detta är inte nödvändigtvis ett problem om miljö- och 

sociala villkor uppfylls. Det föreslagna systemet kan leda till mer likställda krav.   

 

Teknisk lösning  

 

Vi stödjer att sändare i fordon utgör ett underlag för beskattning. Fördelarna med en digital 

rapportering överväger eventuella nackdelar och ger möjlighet till både en bättre utformning 

av politik och en rättvisare behandling av transportföretagen.  

  

Mikroplaster 

 

Det är av största vikt att trafikslagens samtliga externa kostnader internaliseras och att de 

kalkyleras på ett korrekt sätt. Av Naturvårdverkets Rapport 6772 – ”Mikroplaster” framgår att 

den enskilt största källan till utsläpp av mikroplaster är slitage från fordonsdäck. Ungefär 

8.190 ton mikroplast per år beräknas komma ifrån vägtrafiken enligt Naturvårdsverkets 

rapport, varav cirka 7.670 ton kommer från däckslitage. Mikroplasterna anses även bära med 

sig kolväten i naturen. För närvarande saknas dessvärre planer för minskning av utsläpp av 

mikroplaster och utsläppen av mikroplaster är dessvärre ännu inte prissatta som externa 

kostnader i relevanta kalkyler.  

 

 

3. Klarar vi klimatmålen i transportsektorn? 
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I det följande skriver vi mer utförligt utgångspunkterna för en del av de bedömningar och 

ståndpunkter som sammanställts ovan samt utvecklar resonemangen kring behovet av 

överflyttning av transportarbete från väg till mer miljövänliga trafikslag som järnväg och 

sjöfart.  

 

Tillförlitlighet järnvägstransporter  

  

Att utsläppen från transportsektorn måste minska betydligt snabbare än hittills för att klara 

klimatmålen är också regeringens egen bedömning. En överflyttning av transporter från väg 

till järnväg är visserligen beroende på järnvägens kapacitet. Men trots all tillgänglig kapacitet 

är det inte självklart att trafiken på järnväg kommer att öka. En faktisk överflyttning från väg 

till järnväg är även beroende på järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft sett utifrån ett 

transportköparperspektiv. Det står dessvärre helt klart – flera rapporter visar på det – att 

järnvägen idag har ett flertal brister som påverkar transportköparnas bild av såväl 

tillförlitlighet som tillgänglighet. Även kostnadseffektiviteten verkar i vissa fall påverka 

järnvägen negativt som transportalternativ. En ökad nyttjandegrad skulle påverka 

kostnadseffektiviteten och därmed konkurrenskraften positivt. Enbart en positiv klimateffekt 

uppväger däremot i dagsläget inte de upplevda bristerna för köparna. 

 

Det uttalade målet är att Sverige ska vara ett föregångsland i miljö- och klimatarbetet och bli 

ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Med förslaget till Nationell plan 2018-2029 får 

klimatambitionerna substans genom omfattande infrastruktursatsningar, men för ökad 

måluppfyllelse till 2030 behövs i närtid också styrmedel som stimulerar till överflyttning av 

transportarbete från väg till järnväg och sjöfart. I det perspektivet riskerar den – på papperet – 

höga prioriteringen av klimatagendan, med delmålet att flytta transportarbete från väg till 

järnväg, att inte på kort sikt leda till politiskt önskade effekter. Det är förvånande med tanke 

på målen om transportsektorns bidrag till fossilfrihet som så tydligt anges i Klimatlagen som 

trädde i kraft 2018. Därför behövs snarast möjligt styrmedel som ökar järnvägens 

konkurrenskraft, såsom sänkta banavgifter och stöd till omfattande investeringar i 

ombordutrustning, signalsystem och krav på tystare bromsblock till godsvagnar.  

 

Effektiva, tillförlitliga, hållbara och kapacitetsstarka godstransporter är en högt prioriterad 

fråga för regeringen och ambitionen är också att presentera en godsstrategi under våren 2018. 

För att kortsiktigt säkra upp att godstransporter på järnväg överlever har dock Sverige inte råd 

att öka banavgifterna som förutsett i förslaget till Nationell plan för transportsystemet 2018-

2029. Det av EU nyligen bekräftade systemet för miljökompensation som en dellösning av 

utmaningarna som höjda banavgifter orsakar är välkommet men måste, för att få avsett effekt, 

utökas kraftigt i kommande stadsbudgetar.  

 

Överflyttning av transportarbete 

 

Järnvägen är yteffektiv, energisnål och klimatsmart och utgör ett långsiktigt hållbart 

transportslag. Sverige har hög grad av elektrifiering av järnvägsnätet och det drivs med 

miljövänliga elenergikällor. Järnvägen är viktig för svensk tillväxt och erbjuder snabba, säkra, 

bekväma och effektiva transporter. Tåget kan frakta stora volymer gods och stora mängder 

passagerare på förhållandevis liten yta. Tåget gynnar därigenom regionutvecklingen och kan 

dessutom bidra till att lösa industrins transportbehov.  
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Järnvägens andel av de långväga godstransporterna på den svenska marknaden har, i volym 

räknat, legat relativt stabilt runt 20–25 procent under de senaste decennierna. Samtidigt har 

vägtransporterna ökat och sjötransporterna minskat i en motsvarande omfattning. Traditionellt 

har järnvägen sin styrka vid stora volymer och långa avstånd, vilket tillsammans med 

miljöaspekterna har gett tåget dess främsta konkurrensfördelar. Regeringen konstaterade i 

infrastrukturpropositionen i december 2016 att åtta procent av inrikes gods (räknat i ton) med 

lastbil transporteras mer än 300 km, vilket är ett avstånd som anses konkurrenskraftigt för att 

åstadkomma en överflyttning till järnväg eller sjöfart. I termer av transportarbete, dvs tonkm, 

är överflyttningspotentialen konkret och innebär stora möjligheter till klimatanpassning.  

 

Transportpolitiken måste utgå från klimatutmaningen och våga styra utvecklingen utifrån den 

och Tågoperatörerna ser positivt på användandet av styrmedel för att uppnå de uppsatta 

målen. Vi emotser därför en ökad konkretiseringsgrad av åtgärder och styrmedel för 

överflyttning av transportarbete från väg till järnväg, vilket förslaget syftar till att bidra med.  

 

Höjda banavgifter  

 

I sammanhanget när vägslitageavgifter diskuteras förtjänar att upprepas att vi är starkt 

negativa till de kraftiga höjningarna av banavgifterna. Den överflyttning av transporter från 

järnväg till väg som kan komma att bli fallet om banavgifterna fortsätter att öka är ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv inte önskvärd. Tågoperatörerna instämmer här i Trafikanalys 

slutsatser, som senast presenterades i Trafikanalys rapport Kunskapsunderlag om skatter och 

avgifter på transportområdet – delredovisning, Rapport 2017:19. Trafikanalys framhåller där 

att en ensidig höjning av banavgifterna utan att motsvarande internalisering också skulle ske 

på vägsidan åtminstone på längre sikt, kunde medföra negativa konsekvenser för samhället.  

 

4. Miljö- och klimatagendan  

 

För att klara klimatmålen och för att hindra en reell ökning av CO2-utsläppen kommer det att 

krävas mycket omfattande åtgärder och samlade insatser. En minskning av utsläppen med 70 

procent till år 2030 saknar dessvärre trovärdighet om inte omställningsarbetet växlas upp 

betydligt. Det uttalade målet är att Sverige ska vara ett föregångsland i miljö- och 

klimatarbetet och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.  

 

Regeringens övergripande nationella mål för miljöpolitiken innebär att vi till nästa generation 

ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det är av största vikt 

att det finns kunskap om infrastrukturens och logistikens roll i samhället och att det därtill 

finns en politisk vilja och ett politiskt mod att fatta de avgörande besluten. Ökade person- och 

godstransporter på järnväg spelar en central roll för att skapa samhällsekonomiskt effektiva 

transporter och för att successivt närma oss och nå klimatmålen.  

 

Målen från klimatmötet i Paris i november 2015 är tydliga. Den globala uppvärmningen 

ska hållas under 2 grader och ansträngningar ska göras för att begränsa uppvärmningen så att 

den inte överstiger 1,5 grader. Med ett globalt avtal för minskade utsläpp och globala 

hållbarhetsmål (SDG) har vi förbundit oss att vidta långtgående åtgärder. 

 

Klimatmålen för Sverige i allmänhet och för transportsektorn i synnerhet innebär att 

nettoutsläppen av klimatgaser ska ner till en noll-nivå. Det kräver en revidering av vårt 

förhållningssätt till transporter, logistik och planering. Vägtrafikens utsläpp behöver minskas 

samtidigt som transportsystemet måste effektiviseras, bland annat genom att en ökad andel 
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gods flyttas över till järnväg och sjöfart. Dagens transportsystem saknar – i viss utsträckning – 

de förutsättningar som krävs för att möjliggöra en större växling till hållbara transporter. Ett 

exempel från beräkningar vi låtit utföra för att visa på utmaningarna: för att svälja hela den 

drygt 50-procentiga ökningen av godsvolymer fram till 2030 krävs att sjöfart och järnväg 

mångdubblar sin kapacitet med ca 4,5 gånger från dagens.  

 

EU-kommissionen har i ”A European Strategy for Low-Emission Mobility” från juli 2016 

bekräftat sitt ”Transport White Paper” från 2011 och aviserat målet att transportsektorn ska 

bidra till kraftig minskning av koldioxidutsläppen till år 2030. Såvitt avser flytt av 

transportarbete från väg till järnväg framhåller strategin behovet av att skapa incitament 

syftande till: "achieving low emissions mobility by incentivising a shift towards lower 

emission transport modes such as inland waterways, short-sea shipping and rail". Från 

svensk sida har vi möjligheten att vara föregångare i detta arbete.  

 

Den nya Klimatlagen som träder i kraft vid årsskiftet innehåller ett nytt mål för 

klimatpolitiken avseende inrikes transporter: senast år 2030 ska utsläppen vara minst 70 

procent lägre jämfört med 2010 års nivå.  

 

Eftersom Sverige, EU och hela världen tillsammans har ambitiösa miljömål blir den logiska 

slutsatsen att det bästa sättet att möta det kraftigt ökade transportbehovet och de strikta 

miljömålen i första hand är att investera i infrastruktur för de mest energieffektiva 

transportslagen samt tillhandahålla relevanta styrmedel. 

 

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av klimatgaser och prognoserna 

pekar mot en fortsatt snabb utveckling av transportarbetet. Energieffektivare fordon och en 

ökad andel förnyelsebara bränslen kan dämpa eller till och med vända den negativa trenden, 

men det kommer inte att räcka. I Kapacitetsutredningen framhöll Trafikverket att det kommer 

att krävas en annan inriktning i planeringen av samhälle och transportsystem. Utsläppen måste 

minska i snabb takt, vilket förutsätter ett transportsmart förhållningssätt, där gods flyttas över 

från väg till järnväg och sjöfart. 

   

5. Internalisering av externa kostnader, särskilt emissioner av mikroplaster 

 

Internaliseringen av samtliga externa kostnader måste genomföras i transportsektorn. VTI har 

regeringsuppdrag att kartlägga transportslagens externa kostnader och det är vår 

rekommendation att även emissioner av mikroplaster från vägtrafiken borde kartläggas i det 

arbetet. 

 

Trots mycket pågående forskning finns det fortfarande stora kunskapsluckor om 

mikroplasternas förekomst och påverkan i miljön. Trafikverket konstaterar i sitt remissvar 

gällande Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och 

förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige att kunskapsuppbyggnad om 

spridningsvägar och åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster är motiverat. 

Dessvärre saknas därför idag en sammanvägning av den klimatbelastning som sker till följd 

av utsläpp räknat i CO2-ekvivalenter och övrig miljöbelastning, t ex gummi/mikroplaster och 

asfaltsrester från vägtrafiken. Inom EU har nyligen beslutats om en ”Strategy on Plastics in a 

Circular Economy” där just utsläpp från däckslitage anges som en av huvudkällorna. Av 

Naturvårdverkets Rapport 6772 – ”Mikroplaster” framgår att den enskilt största källan till 

utsläpp av mikroplaster är slitage från fordonsdäck. Ungefär 8.190 ton mikroplast per år 
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beräknas komma ifrån vägtrafiken enligt Naturvårdsverkets rapport, varav cirka 7.670 ton 

kommer från däckslitage. Mikroplasterna anses även bära med sig kolväten i naturen. 

 

För närvarande saknas heltäckande planer för minskning av utsläpp av mikroplaster och 

utsläppen är inte prissatta som externa kostnader i relevanta kalkyler. Vi behöver få klarhet i 

vad den externa kostnaden är som då bör internaliseras på ett eller annat sätt.  

 

6. Förutsättningarna för näringslivets transporter  

 

Näringslivet är primär köpare av godstransporttjänster. Vi vet att näringslivets aktörer köper 

upp transporttjänster i första hand baserat på i vilken utsträckning respektive trafikslag och 

tjänst motsvarar deras behov och krav på effektiv logistik (attraktivitet och konkurrenskraft). I 

andra hand väger transportköpare in eventuella samhällsnyttor, såsom klimatanpassning. I den 

utsträckning samhället vill skapa ett annat beteende kan detta ske antingen genom reglerande 

lagar eller genom ekonomiska straff/incitament.  

 

För tunga transporter förs ofta diskussionen om överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. 

Möjligheterna för överflyttning har – av naturliga skäl – en begränsad potential men detta 

faktum förhindrar inte på något sätt de stora samhällsekonomiska och klimatmässiga värden 

som kan frigöras genom att öka konkurrenskraften inom järnvägens och sjöfartens 

godstransporter. 

 

Tågoperatörerna anser inte att det viktigaste är ökat kostnadstryck genom höjning av 

kostnadsbilden för vägtransporter i Sverige. För godstransportköparna inom svenskt 

näringsliv är förutsebarhet och rimliga nivåer i fråga om skatter och avgifter av avgörande 

betydelse för hållbarheten i affären. Den svenska exportindustrin behöver effektiva transporter 

med konkurrenskraftiga priser och leveranser. När avgifter höjs måste konsekvensanalysen 

utgå från att inte Sveriges position som en stark exportnation hotas och att vårt beroende av 

utrikeshandel är avgörande för vår framgång. Vi bör inte i onödan ta på oss tvångströja i form 

av kostnadsdrivande regleringar och ökande avgifter eftersom vi redan har långa avstånd till 

de marknader där våra export- och importprodukter köps och säljs. Detta gäller alla 

transportslag men inte minst järnvägen, där banavgifter, tvång om kostnadsdrivande 

signalsystem/ombordutrustning, krav på tystare bromsblock, bidrar till fördyringar för 

transportköparna och minskad konkurrenskraft för godstransporter på järnväg. Både svenska 

åkeriföretag och våra järnvägsföretag för redan en orättvis priskamp mot utländska åkare på 

svenska vägar. 

 

 

Stockholm den 27 april 2018 

 

 

 

Björn Westerberg, VD   Gustaf Engstrand,  

Branschföreningen Tågoperatörerna  Branschföreningen Tågoperatörerna 


