
Regeringen satsar på klimatsmarta
transporter i vårbudgeten
Fler godstransporter på järnväg, ytterligare medel för att upprätthålla
kapaciteten i kollektivtrafiken under coronapandemin och att påbörja
arbetet med ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik är i fokus
när regeringen satsar på klimatsmarta transporter i vårbudgeten.
Förslagen bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Tillgängliga och klimatsmarta transporter med tåg eller kollektivtrafik är en viktig del i
att nå regeringens högt ställda klimat- och miljömål och en förutsättning för många att
kunna ta sig till jobb och skola. Därför föreslår regeringen flera åtgärder i
vårändringsbudgeten som ska bidra till att fler godstransporter körs på järnväg, att
kollektivtrafiken upprätthåller ett högt utbud under pandemin och att det ska vara enkelt
att åka kollektivt i hela Sverige.

Det är viktigt att kollektivtrafiken kan möta de behov som finns och köras i den
omfattning som krävs för att minska risken för trängsel och ökad smittspridning. Mot
bakgrund av detta avsätter regeringen ytterligare 1 miljard kronor under 2021 i ett riktat
stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, utöver de 2 miljarder kronor som
redan avsatts i budgetpropositionen för 2021. Stödet ska bidra till att upprätthålla ett
högt utbud av kollektivtrafik för att undvika trängsel och ökad smittspridning.

Den som vill resa kollektivt i hela Sverige måste idag anpassa sig till flera olika system
för att köpa biljetter och hitta information. Det kan utgöra ett hinder för att fler på sikt
ska välja att resa med kollektivtrafiken. Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik kan
förenkla för resenärer och förenkla klimatsmarta val. Regeringen avsätter därför 30
miljoner kronor under 2021 för att påbörja arbetet med att införa ett nationellt
biljettsystem för kollektivtrafik.

För att öka överflyttningen av transporter från väg till järnväg föreslår regeringen att
miljökompensationen förstärks med ytterligare 150 miljoner kronor årligen under 2021–
2025. Miljökompensationen stärker godsoperatörernas möjligheter att genomföra
nödvändiga investeringar och kompenserar för kostnader som annars påverkar priset.
Redan 2018 införde regeringen en miljökompensation som har förlängts och vässats
så att den än tydligare riktas mot de godstransporter på järnväg som har konkurrens
från vägtransporter.
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