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2020 har varit ett märkligt år på många sätt. Coronapandemin har svept över Sverige och världen vilket har
förändrat vårt samhälle i grunden. Vi håller avstånd, tvättar
händer, jobbar hemifrån och sitter i digitala möten istället för
i fysiska. För att undvika smittspridning och anpassa oss till
den nya verklighet som denna pandemi innebär för oss
själva och våra nära och kära har vi skapat nya vanor.
Resandet med kollektivtrafiken har minskat under 2020.
Som reaktion på detta har Skånetrafiken anpassat trafiken
i en del städer och för vissa tåg.
Men vårt hållbarhetsarbete har inte gått på sparlåga utan
tvärtom har vi tillsammans med våra trafikföretag kämpat på
för att leverera hållbara resor till alla i Skåne. Vi har bland
annat ställt nya mer långtgående hållbarhetskrav i våra
upphandlingar, utvecklat nya riktlinjer för att säkerställa
barns rättigheter i leverantörskedjan, följt upp avtalskraven,

fått en fossilbränslefri särskildkollektivtrafik, tagit fram nya
klimatmål och utvecklat verktyg för att komma ett steg
närmare en klimatneutral kollektivtrafik. I denna redovisning
får du en inblick i hur vi under 2020 har arbetat för att skapa
samhällsnytta och göra skillnad varje dag. Vad vi har
åstadkommit och vilka utmaningar vi har kvar att lösa.
Och så ser vi fram emot att under 2021 kunna välkomna
gamla och nya kunder ombord, för tillsammans ger vi Skåne
skjuts.

Trevlig läsning!
Iris Rehnström
Miljö- och hållbarhetsansvarig

Alla Skånetrafikens resor med buss och tåg är märkta
med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

"Trots pandemin och
färre resenärer har vårt
hållbarhetsarbete inte gått
på sparlåga utan tvärtom
har vi tillsammans med
våra trafikföretag kämpat
på för att leverera hållbara
resor till alla i Skåne hela
2020."
Iris Rehnström,
Hållbarhetsansvarig Skånetrafiken
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Om denna redovisning
Denna redovisning beskriver vårt hållbarhetsarbete under
2020. Den omfattar hela vår verksamhet och tas fram
årligen. Den innehåller både miljö-, sociala och
ekonomiska nyckeltal.
Miljönyckeltalen omfattar all trafik med tåg, buss och
serviceresor i Skåne. Sedan 2014 ingår även alla tågresor
i den svenska delen av Öresundstågsystemet. Till grund
för denna avgränsning ligger vår licens Bra Miljöval som
omfattar både våra tåg- och bussresor.
Utsläppssiffrorna baseras på ett livscykelperspektiv
(Well to Wheel-perspektiv), från tillverkning av energi till
förbränning eller användning i våra fordon. Förbrukningssiffror och siffror för körda kilometer rapporteras in av

trafikföretagen i fordonsdatabasen Frida. Dessa uppgifter
är kontrollerade och kvalitetssäkrade med hjälp av
fakturor och intyg från energileverantörer.
De schablonvärden som används i våra utsläppsberäkningar hittar du på sidorna 43 och 45. I både vår
datainsamling och rapportering hämtar vi inspiration från
Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Denna redovisning är däremot inte upprättad
enligt GRI:s riktlinjer.
Har du förbättringsförslag, frågor eller synpunkter på
vårt hållbarhetsarbete eller denna redovisning får du
gärna kontakta vår hållbarhetsansvariga
iris.rehnstrom@skanetrafiken.se.

hållbart

"Jag tycker att det är viktigt att se hållbarhet
som något större än att det bara handlar om miljö.
Vi har fokus på att hållbarhet också handlar om att
kollektivtrafiken är bra för hälsan. Vi undersöker
våra leverantörskedjor för att till exempel undvika
barnarbete i världen. Så jag välkomnar ett bredare
sätt att se på hållbarhet. Utan att tappa fokus på
miljön. Vår stora kris efter pandemin kommer vara
klimatet. Vi får aldrig glömma att vara rädda om
vårt jordklot."
Maria Nyman
Trafikdirektör Skånetrafiken
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enkelt

Vi vill att det ska vara lätt att förstå vår
hållbarhetsredovisning och ger lite hjälp på vägen.

A

Allmän kollektivtrafik: Resor med
bussar och tåg.

B

Biodiesel: Antingen rapsmetylester
eller HVO (biodiesel gjord på tallolja,
fiskrens eller slakteriavfall). Observera!
Skånetrafiken tillåter ingen biodiesel
gjord på palmolja eller palmoljerester.
Biodrivmedel: Biodrivmedel är ett
förnybart drivmedel som till exempel
framställs av avfallsprodukter såsom
matavfall eller förnybara råvaror
såsom raps.
Biogas: Metangas, förnybart.
Bra Miljövals-el: Förnybar ursprungsmärkt el som genereras genom till
exempel sol-, vatten- och vindkraft
eller biomassa. Elen är märkt med
Naturskyddsföreningens miljömärkning
Bra Miljöval, vilket innebär att det
ställs krav på att elproduktionen tar
hänsyn till miljö, klimat, djur, växter
och människor.
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Bioenergi: Framställs av biomassa
som till exempel av växter och växtdelar av olika slag. Eftersom biomassa
kontinuerligt nybildas är bioenergi en
förnybar energikälla och bidrar inte till
växthuseffekten och klimatuppvärmningen.

G

F

Grön gas-principen: I de avtal där vi
inte fysiskt får biogas till depåerna
använder vi oss av grön gas-principen.
Det fungerar på samma sätt som grön
el. Skånetrafikens trafikföretag upphandlar på Skånetrafikens uppdrag
biogas, vilket leder till att mängden
upphandlad biogas tillförs ledningsnätet. Den fysiska gasmixen på depån
kan däremot skifta mellan ren biogas,
ren naturgas eller en mix.

Fossilbränslefritt: Endast förnybara
energikällor, inga fossila bränslen
används.
Fossil energi: Energi i form av kolväten
(naturgas och olja) som har lagrats
under marken och funnits där under
många miljoner år. Denna energi ingår
inte i dagens biologiska kretslopp och
frigör vid förbränning bland annat koldioxid som ger ett nettotillskott till
växthuseffekten och klimatuppvärmningen. Skånetrafiken har ett mål på
fossilbränslefri kollektivtrafik senast
2020.
Förnybar energi: Förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyas
i snabb takt. Exempel på förnybar
energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi såsom biogas.

Grön, förnybar el: Förnybar ursprungsmärkt el som genereras via till exempel
sol-, vatten- och vindkraft eller biomassa. Inga ytterligare miljökrav ställs
på framställningen av elen.

H

Helelektriska bussar: Drivs bara på
el och hos Skånetrafiken med grön
Bra Miljövalsel. Bussarna kan laddas
via långsamladdning på depå eller via
snabbladdning vid ändhållplats eller
ute på linjen. I framtiden kan även
laddning via elväg under färd vara
intressant för vår trafik.

Hybridbussar: Bussar, såsom MalmöExpressen, drivs av förbränningsmotorer som driver en elmotor. El
produceras även vid inbromsningar.
Ingen tillförsel av el via laddning.

K

Klimatneutral: Att vara klimatneutral
betyder att en verksamhets klimatpåverkan vid en total bedömning inte
bidrar till den globala uppvärmningen.

L

Livscykelperspektiv: Skånetrafiken
räknar alla utsläpp av till exempel
koldioxid, kväveoxider och partiklar
utifrån ett livscykelperspektiv, vilket
innebär allt från tillverkning av bränsle/
energi till förbränning/användning
i fordonet.

N

Naturgas: Metangas, fossilt.
Koldioxid/CO: CO2 är en gas som uppstår vid förbränning av organiskt material såsom trä, kol och olja. Har det
organiska materialet fossilt ursprung
såsom fossil olja eller naturgas bidrar
den frisläppta koldioxiden till uppvärmning av atmosfären med klimatförändringar som följd.
Kväveoxider: Kväveoxider bildas vid
all förbränning vid hög temperatur,
oberoende av bränslets kemiska
sammansättning. De utsläppta
kväveoxiderna (NOx) innefattar både
kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid
(NO2). Kväveoxider påverkar människors hälsa negativt och bidrar till
försurning och övergödning av mark,
skog och vatten.

P

S

Slide-In buss: Helelektrisk buss som
laddar batterierna på tråd och sedan
kan köra en sträcka på batteri utanför
tråden för att sedan återvända till
tråden för laddning.
Särskild kollektivtrafik: Sjukresor eller
resor med färdtjänst.

T

Trådbuss: Helelektrisk buss som körs
på strömsatt tråd.

Partiklar: Partiklar kommer till exempel från slitage på vägbeläggningar,
däck och bromsar samt från fordonsavgaser. Framför allt i tätorter med
mycket trafik påverkar partikelnivåerna
människors hälsa negativt.
Personkilometer (pkm): Kilometer
som kunden transporteras i kollektivtrafiken. Beräknas enligt följande:
antal resor multiplicerat med medelreslängden för respektive resesätt.
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• Ny Kundledningscentral
Den 1 januari öppnade vår nya
Kundledningscentral i syfte att
förbättra trafikinformationen vid
förseningar och inställningar. Under
första helåret ökade vi kundnöjdheten
med fem procentenheter.

• Framdörren i bussarna stängs
I april meddelade Arbetsmiljöverket att Skånes kollektiv
trafikresenärer inte får använda
de främre dörrarna på bussen.
Istället hänvisas samtliga
resenärer till de bakre dörrarna.

• Expresståg från Trelleborg
och Svedala
Den 7 januari startade PågatågenExpress till och från Trelleborg. Med
en restid på 28 minuter har tåget
blivit ett snabbt och hållbart alternativ till bilen.

• Skånetrafiken lanserar ny digital
tjänst som visar lediga säten
ombord
Den 24 april lanserade Skånetrafiken en livekarta som i realtid
visar hur många som reser med våra
bussar. På så sätt har
resenären själv möjlighet att välja
avgångar med gott om plats.

• Skåne först i Norden med blippa på
sina stadsbussar
I januari blev det ännu enklare att
resa med Skånetrafiken i Skåne. Då
införde vi blippa på samtliga gröna
stadsbussar. Det innebär att alla som
reser stadsbuss nu kan hålla fram sitt
kontaktlösa betalkort mot en läsare
ombord för att betala för en
vuxenbiljett.

året 2020

Trots rekordlåga resandesiffror på
grund av pandemin har det hänt
mycket nytt och spännande på
Skånetrafiken under 2020.
Här är ett axplock.
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• Sportlovsbiljetten gör entré - res
hur mycket du vill för 100 kronor
Under 2020 gjorde sportlovsbiljetten entré. För 100 kronor kunde
Skånes barn och ungdomar upptäcka
hela Skåne under sportlovet.
• Serviceresor under pandemin
Både färdtjänst- och sjukresor införde
ett antal åtgärder för att göra det
tryggare för kunden att resa under
pandemin. Ett exempel var resor utan
samåkning för alla över 70 år.
• 7-dagarsbiljetten lanseras
För att underlätta för de skånska
pendlarna började Skånetrafiken i
början på april att sälja en 7-dagarsbiljett. Med en mer flexibel periodbiljett ville vi göra det enklare för de
kunder som trots det osäkra läget
behövde resa med våra bussar och
tåg.
• Skånetrafiken börjar räkna
antalet resande
På grund av covid-19 halverades i
stort sett antalet resor med
Skånetrafiken. För att trots detta
undvika trängsel började Skånetrafiken varje dag räkna hur många
som reser och hur många lediga
platser det finns ombord på
Skånes bussar och tåg.

• Digital invigning av ny tågdepå i
Hässleholm
I maj invigdes den nya tågdepån
utanför Hässleholm, en supermodern anläggning för service av
Öresundstågen och så småningom
spårvagnarna.
• Skånetrafiken sätter in
extrabussar
Under vår- och sommarmånaderna
sattes extrabussar in på linjer där vi
såg att resandet ökade kraftigt under
helger med varmt väder. Allt för att
göra resandet så tryggt som möjligt
under pandemin och undvika risk för
trängsel.
• Skånetrafiken bjuder på munskydd
till pendlare
Under sommaren kunde gratis munskydd hämtas på Skånetrafikens
kundcenter av resenärer som uppvisade giltigt färdbevis. Detta för att
visa omtanke om de pndlare som
känner sig tryggare i kollektivtrafiken
med munskydd.
• Skånetrafiken öppnar
Trygghetslinje
Den 2 november öppnade
Skånetrafiken en ny telefonlinje dit
den som känner oro i samband med
sin resa kan vända sig.
• Fasta barnstolar ökar säkerheten på
Skånes regionbussar
Två fasta barnstolar för barn upp till
18 kilo, så kallade babyskydd,
installerades i fem regionbussar som
trafikerar Eslövsområdet.
• Lommabanan öppnar
Lommabanan öppnade för persontrafik i december 2020. Det innebar att
Lomma och Furulund blev med nya

pågatågsstationer. Från Lomma tar
man sig till Malmö C på sju minuter
och från Furulund på 20 minuter. De
nya resenärerna kan glädja sig åt ett
pågatåg i halvtimmen.
• Spårvagnsdepån i Brunnshög invigs
Under sommaren stod spårvagnsdepån i Brunnshög klar. Depån hyser
bland annat spårvagnarna och trafikledningen. Pressen bjöds in för att se
depån och en film gjordes som visades i sociala medier.
• På spåret - säkerhetskampanj för
spårvagnarna i Lund
Under hösten började spårvagnarna
att testköra i Lund. I syfte att
uppmärksamma lundabor och
besökare på detta lanserades
säkerhetskampanjen ”På spåret”.
• Spårvagnen i Lund invigs
Nära femtio år har passerat sedan det
senast rullade spårvagnar på de
skånska gatorna. Söndagen den 13
december blev Skåne åter med spårvägstrafik då spårvagnarna började
rulla mellan Lund C och ESS. Och det
firade vi med så mycket buller och
bång som det är möjligt i
pandemitider via en digital folkfest
ledd av lundaprofilen Johan Wester.
• Elbusstrafik i Eslöv
Den 13 december gjorde elbussarnaentré i Eslöv vilket gjorde staden till
den fjärde i Skåne som har 100
procent elbussar i stadstrafiken. En
milstolpe både för Skånetrafikens
arbete för ett mer hållbart Skåne och
för Eslövs ambition om att bli en
fossilbränslefri kommun.
• Värdighetsgaranti för Serviceresor
En så kallad värdighetsgaranti för
Skånetrafikens Serviceresor
lanserades i december där kraven för
god kvalitet blev tydligare. Garantin
innebär att resenären ska få en
förväntad upplevelse och känna sig
trygg, säker och delaktig genom hela
resan. Införandet av värdighetsgarantin är ytterligare ett steg i vårt
arbete att lyfta fram normer och
etiska värden samt respektera den
enskilda personen.
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vår mission

Under 2020 har en ny mission
för Skånetrafiken tagits fram
av vår ledningsgrupp.
Skånetrafikens mission:
Vi gör det enkelt att resa
hållbart. I tid, tryggt och
med enastående service.
Att resa med Skånetrafiken
är väl använd tid.
Vår mission beskriver varför
vi finns till och vad vi ska göra
på marknaden. Missionen
visar på ett tydligt sätt att
hållbarhetsfrågor är kärnan
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i vår verksamhet och
genomsyrar allting vi gör.
För att säkerställa ett
proaktivt hållbarhetsarbete
med kontinuerlig framdrift
har alla medarbetare på
Skånetrafiken ett ansvar
att aktivt delta i hållbarhetsarbetet. Hållbarhet är en
del av allas målkort.
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Våra fokusområden och mål
Våra verksamhetsmål som även är våra viktigaste hållbarhetsmål:

8 av 10

40 %
marknadsandel
av motorburna
resor 2030
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Våra hållbarhetmål finns tillsammans med våra
fokusområden i vårt miljö- och hållbarhetsprogram
Miljö- och hållbarhetprogrammet uppdaterades under 2019. Programmet är
antaget av Skånetrafikens ledningsgrupp och kollektivtrafiknämnden.
Skånetrafiken har tre fokusområden för hållbarhetsarbetet och mål inom
varje fokusområde.
Klimatneutralitet och energieffektivitet (klimatperspektiv)
Klimatmål:
Särskild kollektivtrafik
(färdtjänst- och sjukresor):
Den särskilda kollektivtrafiken
ska vara fossilbränslefri senast
1 december 2020.
Allmän kollektivtrafik (tåg- och busstrafik inklusive Öresundståg):
Senast den 31 december 2025 ska
klimatutsläppen från den allmänna
kollektivtrafiken (mätt i gram koldioxid/personkilometer) ha minskat
med minst 20 procent jämfört med
2018.
Miljö- och hållbarhetsprogrammet
innehåller även en bränslestrategi
som prioriterar förnybar el som är
märkt med Bra Miljöval. Kan trafiken
inte drivas med förnybar el ska den
drivas med biogas eller vätgas som är
producerad på förnybar råvara.

12

kunder ska vara
nöjda med
Skånetrafiken 2025
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Kan trafiken varken drivas med
förnybar el, biogas eller vätgas är
det tillåtet att driva trafiken på 100
procent biodrivmedel som till
exempel biodiesel. Dock får biodieseln inte vara producerad på
palmolja eller palmoljerester.
Mål för energieffektivitet i den
allmänna kollektivtrafiken:
• Till och med 2024-12-31:
0,18 kWh/pkm
• Från och med 2025-01-01:
0,15 kWh/pkm
Klimatneutralitet
I miljö- och hållbarhetsprogrammet
finns även följande inriktningsbeslut:
Skånetrafiken arbetar för en klimatneutral kollektivtrafik. Beslutet gäller
både den allmänna och den särskilda
kollektivtrafiken.

Ren luft, minimerat buller och inga
farliga kemikalier (hälsoperspektiv)
Avgaser
För att minska utsläpp av kväveoxider i
allmän kollektivtrafik gäller följande:
Mål:
• Utsläpp av kväveoxider får
maximalt vara 0,07g/pkm.
Delmål:
• All ny busstrafik som upphandlas
ska ha minst Euroklass 6 i kväveoxidprestanda. Detta är ett
medelvärde för den trafik som
ska utföras.
För att minska utsläpp av partiklar i
allmän kollektivtrafik gäller följande:
Mål:
• Utsläpp av partiklar får maximalt
vara 0,0007g/pkm.
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Delmål:
• All ny busstrafik som upphandlas
ska ha minst Euroklass 6 i partikelprestanda. Detta som ett medelvärde för den trafik som ska utföras.

Buller
För att minska bullret från den
allmänna kollektivtrafiken gäller
följande:
Mål:
• Buller från allmän kollektivtrafik
ska minska.
Delmål:
• Samtliga fordon ska vid drifttagande
uppfylla certifieringsvärden
avseende buller. Trafikföretaget ska
på förfrågan från Skånetrafiken
kunna uppvisa typgodkännande, med
inmätningsresultat för respektive
fordonstyp som används inom
trafikområdet.
• Underhåll av fordon ska säkerställas
genom ett bullerprogram för löpande
fordonskontroll avseende buller.
Bullerkontroller mot certifieringsvärden behöver genomföras minst
en gång om året.
Inga farliga kemikalier
Inriktning för att minska kemikaliers
negativa påverkan: Vår trafik ska inte
ge upphov till exponering för särskilt
farliga kemikalier.

Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan och i lokalsamhället (socialt
perspektiv)
Inom området har följande
inriktningsbeslut tagits:
1. Alla som arbetar hos oss och på
uppdrag av oss ska kunna trivas med
sitt arbete och ha bra villkor både i
Sverige och i andra delar av världen.
2. Kollektivtrafiken är en möjliggörare
och bidra till att skapa social nytta
i Skåne.
Titta gärna i vårt miljö- och
hållbarhetsprogram (skanetrafiken.se/
globalassets/dokumentbank/miljo/
miljo-och-hallbarhetsprogram-juni2019-final.pdf) för att läsa mer om våra
hållbar-hetsmål och strategier.
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Vårt bidrag till nationella
och globala hållbarhetsmål
Genom vår verksamhet bidrar vi till Sveriges nationella miljömål och till
transportsektorns klimatmål (att minska växthusgasutsläpp med 70 procent
2030 jämfört med 2010 års nivåer). Vi bidrar även till de globala hållbarhetsmålen som antogs av FN 2016 inom ramen för Agenda 2030.
FN:s 17 globala hållbarhetsmål med sina 169 delmål ska
bidra till:
•
•
•
•

att avskaffa extrem fattigdom
att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
att främja fred och rättvisa
att lösa klimatkrisen

Skånetrafiken har som uppdrag att leverera hållbara
resor till alla i Skåne. Varje resa som görs med kollektiv-

trafiken istället för med privat bil skonar miljön och skapar
samhällsnytta. Våra resor genomförs med moderna fordon
med förnybara drivmedel, låga avgasutsläpp och
minskade bullernivåer. Genom att tillhandahålla en
kollektivtrafik till alla bidrar vi även till ökad jämlikhet
och minskad segregation i samhället
Vår verksamhet bidrar därmed till flera av de globala
hållbarhetsmålen. I tabellen här och på nästa sida bredvid
kan du läsa vilka mål vi främst bidrar till.

Mål

Mål

Mål

Mål
Mål

Mål
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Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till
tillförlitlig, hållbar och modern energi till en
överkomlig kostnad.
7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi
i den globala energimixen.

Under 2019 genomfördes alla Skånetrafikens resor
inom den allmänna kollektivtrafiken och en stor del
av resorna inom den särskilda kollektivtrafiken med
förnybart bränsle och energi. Senast den 1 december
2020 ska även alla resor inom den särskilda
kollektivtrafiken genomföras med enbart förnybara
bränslen/energi. Vår drift med förnybara bränslen/
energi bidrar till en stor efterfrågan på förnybart
vilket stimulerar marknaden.

7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Genom vårt kontinuerliga energieffektiviseringsarbete och genom introduktion av eldrift i stadsbusstrafik bidrar Skånetrafiken till målet.

Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig
infra-struktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering och främja innovation.
9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa
industrin för att göra den hållbar, med effektivare
resursanvändning och fler rena och miljövänliga
tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar
åtgärder i enlighet med sina respektive
förutsättningar.

Skånetrafiken är ett viktigt verktyg i det hållbara
samhällsbyggandet och har genom ansvaret för
planering och utveckling av kollektivtrafiken i
Skåne en stor roll i utvecklingen av hållbart
resande i Skåne.

Mål

Mål

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan
länder.
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i
det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Kollektivtrafiken i Skåne är till för alla. Den skapar
mötesplatser, för samman människor och motverkar
social isolering. Den ger möjlighet till mobilitet och
delaktighet i samhället oberoende av bilägande.

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra,
ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara
transportsystem för alla. Förbättra vägtrafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven
hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn,
personer med funktionsnedsättning samt äldre
personer.
11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering
av kommunalt och annat avfall.

Kollektivtrafiken är ett av de viktigaste verktygen
för att skapa ett hållbart transportsystem. I städerna
bidrar kollektivtrafiken till bättre och hälsosammare
miljöer genom att minska avgas- och bullernivåer.
Vår satsning på elektrifiering av stadsbusstrafik
bidrar ytterligare till att förbättra luft- och
livskvaliteten i städerna. Samåkning minskar också
behovet av hårdgjorda ytor i form av vägar och
parkeringar till förmån för till exempel rekreationsytor. Alla våra resor med tåg och buss genomförs
med förnybara bränslen vilket bidrar till minskade
klimatutsläpp och ger våra kunder möjlighet till
klimatsmart resande.

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och
nationella prioriteringar.

Skånetrafiken utför inte kollektivtrafiken själv
utan genom upphandlade trafikföretag.
I upphandlingen ställer vi krav på våra trafikföretag
att genomföra trafiken med högsta miljöprestanda
och maximal samhällsnytta. Ställda krav följer vi
upp i trafikavtalen.

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att
bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser.
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier
och planering på nationell nivå.

Alla Skånetrafikens resor med tåg och buss
genomförs med förnybara bränslen vilket bidrar
till minskade klimatutsläpp och ger våra kunder
möjlighet till klimatsmart resande.
Varje ny resa med kollektivtrafiken istället för
bilen minskar växthusgasutsläpp.

Mål 8 handlar om att verka för varaktig,
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt,
full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla.

Skånetrafiken ställer i sina avtal krav på socialt
ansvarstagande. Detta innefattar respekt för
mänskliga rättigheter, barns rättigheter, anständiga
arbetsvillkor samt en god och säker arbetsmiljö
i hela leverantörskedjan. Region Skånes
uppförandekod för leverantörer är en integrerad del
av alla avtal. Kraven på socialt ansvarstagande följs
upp via revision.

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande
samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Mål 16.1 minska alla former av våld i samhället.

Genom att ställa krav på våra leverantörer, där även
arbetsmiljön för alla medarbetare inkluderas, kan vi
bidra till ett tryggare samhälle med mindre hot och
våld. Genom samverkan med övriga aktörer i
samhället kommer vi tillsammans närmare en trygg
och säker kollektivtrafik.
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Så arbetar vi för att
säkerställa att våra mål uppfylls
Skånetrafiken är en upphandlande organisation.
Vi planerar och upphandlar trafiken och sedan är det våra
trafikföretag som utför trafiken å våra vägnar. För att
säkerställa att hållbarhetsmålen för vår trafik uppfylls
behöver vi i första hand ställa förändringsledande krav
i våra trafikavtal. I andra hand ska vi följa upp dessa hållbarhetskrav så att vi kan vara säkra på att vi får den
kvalitet som vi har köpt.

För att säkerställa att hållbarhet genomsyrar hela vår
verksamhet ställer vi även hållbarhetskrav i mindre upphandlingar av trafiknära tjänster och produkter samt
på våra profilprodukter och evenemang.

Hållbarhetskrav som vi
ställer på våra trafikföretag
De krav som Skånetrafiken ställer i trafikavtalen berör allt
från användande av rätt bränsle/energi till socialt ansvarstagande i leverantörskedjorna. Miljökraven innebär bland
annat krav på drift av trafik med förnybart drivmedel/
förnybar energi, förbud mot palmolja, PFAD och soja som
råvara i drivmedel, Euroklass 6 på förbränningsmotorer,
krav på förnybar eldrift med Bra Miljövalsmärkt el, miljöanpassade däck, minimerad och säker kemikalieanvändning, användning av miljömärkta rengöringsmedel och
miljömärkta sätestyger samt krav på certifierade miljöledningssystem. Vid elbussdrift är batterierna ett riskmoment, vilket har lett till att vi även ställer miljökrav
på batterier avseende bland annat spårbarhet av ämnen.
Vi ställer också krav på socialt ansvarstagande.
Detta innebär att våra trafikföretag ska ha ett
systematiskt arbetssätt för att säkerställa en säker
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arbetsmiljö, att mänskliga rättigheter och grundläggande
rättigheter i arbetslivet respekteras i hela leverantörskedjan samt att man aktivt arbetar för att förebygga och
vid behov åtgärda korruption. Dokumentet som ligger till
grund för våra krav på socialt ansvarstagande är Region
Skånes uppförandekod för leverantörer. Under 2020 har
vi genomfört både enskilda och gemensamma revisioner
med Västtrafik och Trafikförvaltningen i Stockholm för att
säkerställa efterlevnaden av uppförandekoden för
leverantörerna i våra trafikavtal. Vår hållbarhetskravställning omfattar även krav på implementering av barnrättsperspektivet i leverantörernas verksamhet.
Genom revisioner, granskningar av bränsleintyg och
dialog med trafikföretagen i våra avtalsmöten följer vi
upp att ovan nämnda krav uppfylls.
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Att skåningen har valt bilen framför att resa med buss eller tåg har påverkat Skånetrafikens
marknadsandel negativt. För år 2020 ligger marknadsandelen på 22 % jämfört med 2019 års
resultat på 32 %. Marknadsandelen sjunker i samtliga åldrar.
Skånetrafikens mål är att nå 40 procents marknadsandel år 2030.
Marknadsandel kollektivtrafik per åldersgrupp, allmänheten
Källa: Kollektivtrafikbarometern
100
90
80

Marknadsandel

70
60
50
40
74
30

54
46

20

38

10

32

22

24
15

20

12

0
2019

2020

2019

15-19 år

2020

2019

20-25 år

2020

2019

26-44 år

Kollektivtrafik

2020

2019

45-64 år

2020
65-85 år
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56 % av Skånetrafikens kunder är nöjda år 2020. Resultatet är likvärdigt med 2019 års resultat på
55 %. Äldre personer är mer nöjda jämfört med yngre. De frågor som är viktigast för våra kunder är
punktlighet, enkelhet och trygghet.
Skånetrafikens mål är att 8 av 10 kunder ska vara nöjda år 2025.

Marknadsandelar och
antal nöjda resenärer

NKI kund, Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Skånetrafiken
Källa: Kollektivtrafikbarometern
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Under 2020 har kollektivtrafiken i Skåne haft ett stort fall
i antal resenärer. En majoritet av skåningarna uppger att
de har ändrat sina resvanor i kollektivtrafiken på grund
av coronapandemin. Äldre personer avstår från resor med
kollektivtrafiken helt och hållet i större utsträckning än

vad yngre personer gör. Skåningen har lyssnat till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer vilket har
gjort att de som har behövt resa ofta har valt bilen framför
kollektivtrafiken. Många har också valt att gå eller cykla.
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10 frågor till Maria
- Skånetrafikens nya trafikdirektör
Fredagen den 18 december 2020 tillkännagavs att Maria Nyman tillträder tjänsten som Trafikdirektör
på Skånetrafiken från och med den 1 februari 2021. Här har vi ställt tio viktiga frågor till Maria.
1. Du sökte och fick tjänsten som trafikdirektör
hösten 2020. Vad triggade dig att söka (mitt i en
pandemi med rekordlåga resandesiffror)?
Jag tror på kollektivtrafik som koncept. Hållbart
resande är att kunna resa tillsammans. Det är så
viktigt för hela regionen och alla invånarna i Skåne
att kunna ta sig till allt. Sen gillar jag det komplexa i
att arbeta med kollektivtrafik. Det är många parametrar som ska gå ihop. Punktlighet, enkelhet, säkerhet… Det triggar mig och är något som jag har jobbat
med i hela mitt yrkesliv. Att leverera en komplex
produkt till kunden som i slutändan ska vara nöjd.
Dessutom gillar jag att jobba på Skånetrafiken. Jag har
varit Affärsområdeschef på Affärsområde Tåg sedan
2019 så jag vet att det finns bra kompetens här och
jag gillar klimatet och hur vi jobbar tillsammans.
2. Hur viktigt är hållbarhet för Skånetrafiken?
Jätteviktigt. Det är ju vårt absolut största argument
för kollektivtrafik framför privatbilism. Bussar, tåg
och spårvagnar är det absolut mest hållbara sättet att
resa på. I nuläget, under en pandemi, är situationen
så klart annorlunda. Men när Folkhälsomyndighetens
rekommendationer inte längre handlar om att
begränsa resandet i kollektivtrafiken så finns all
anledning att återgå till kollektivtrafiken. Genom att
resa med Skånetrafiken bidrar du till en hållbar värld
inom många områden. Och vi måste kunna locka
tillbaka de som börjat köra bil när pandemin klingat
av. I det är hållbarhet vårt bästa argument.
3. Hur är din ledarstil?
Det är ju svårt att själv beskriva men jag skulle säga
att jag har ett delegerande ledarskap. Med fokus på
att de delegerade beslut som tas leder oss i rätt
riktning. Det är att nå våra övergripande mål. Fattar
mina medarbetare beslut som inte bidrar till att vi når
våra mål måste jag gå in och förtydliga.
En del medarbetare är väldigt erfarna och då kan man
delegera mycket. Andra behöver mer styrning och
vägledning. Jag är bra på att se det. Det sägs också
om mig att jag är bra att skapa framgångsrika team
som blir välfungerande och självgående. Det tar tid
och det kräver att man vet var man ska. Jag tror också
på att medarbetarna i många fall kan verksamheten
bättre än jag. Men jag måste styra och leda. Och det
har jag inget problem med. Våra resultat är extremt
viktiga – det är ju skattebetalarnas pengar vi har fått
förtroendet att använda.
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4. När du en dag inte jobbar på Skånetrafiken längre –
vad vill du bli ihågkommen för?
Det skulle vara härligt om jag är den Trafikdirektör
som man kommer ihåg för att Skånetrafiken under min
ledning lyckas med att göra det ”coolt” att åka
kollektivt. Att man hellre vill ta bussen eller tåget
än bilen. För att det är det hållbara alternativet
och att man helt enkelt inte tycker att bilen lever
upp till samma krav.
5. Vad ser du som din viktigaste uppgift som
trafikdirektör?
Min viktigaste uppgift är helt enkelt att vi lever upp
till våra mål och våra löften till kunderna. Vi ska kunna
leverera hållbara resor med en hög punktlighet, ett
bra bemötande, en enkelhet när det gäller att köpa
biljetter och att göra hela Skåne tillgängligt för
skåningarna. Det är mitt ansvar. Just nu måste vi
förbereda för att resandet ska komma tillbaka.

9. På Skånetrafiken talar vi om olika typer av hållbarhet. Även tillgänglighet, barnkonvention och social
hållbarhet. Blir inte det ganska rörigt? Att blanda in
så mycket?
Jag tycker att det är viktigt att se hållbarhet som
något större än att det bara handlar om miljö.
Vi har fokus på att hållbarhet också handlar om att
kollektivtrafiken är bra för hälsan. Studier visar gång
på gång att den som reser kollektivt rör mycket mer
på sig än den som är bilburen. Vi gör det tillgängligt
att resa både för barn och den som har en funktionsvariation – kollektivtrafiken ska vara till för alla!
Vi undersöker våra leverantörskedjor för att till
exempel undvika barnarbete i världen. Så jag
välkomnar ett bredare sätt att se på hållbarhet.
Utan att tappa fokus på miljön. Vår stora kris efter
pandemin kommer vara klimatet. Vi får aldrig
glömma att vara rädda om vårt jordklot.

10. Vad vill du säga till dem som slutat resa under
pandemin?
Den dagen rekommendationerna om att undvika
kollektivtrafik inte finns kvar, då hoppas jag att alla
verkligen försöker komma tillbaka till sina
gamla vanor när det gäller resandet. Att man
kommer ihåg alla fördelar med att resa kollektivt
förutom att det är hållbart. Att man kan hinna
förbereda sig inför ett möte eller läsa sina mejl.
Eller att man slipper köerna och att leta och betala
för parkering. Man kan ju flexa mellan olika sätt att
resa. Det är allt för lätt att halka in i en vana och
sitta kvar i sin osande bil. Gör inte det.
Res Hållbart.

6. Utöver att få resenärerna tillbaka
– vad ska Skånetrafiken fokusera på?
Baskvalitet, säkerhet, service, kvalitet. Vi ska vara
lyhörda gentemot kunderna och deras ändrande
önskemål och förändrade resvanor. Vi måste kunna ta
fram erbjudanden som passar det nya sättet att resa.
Vi ska ständigt följa upp och aldrig slappna av.
7.

I ditt privatliv – hur hållbart lever du då?
Jag gjorde nyligen ett test på nätet och kan
konstatera att min klimatpåverkan var mindre
negativ innan pandemin. Men jag sorterar som man
ska, köper mycket närodlat, äter säsongbaserat,
minskar ner på köttet, återanvänder och reparerar
i stället för att köpa nytt. Nu följer jag såklart Folkhälsomyndighetens rekommendation och reser mindre
kollektivt. Det betyder tyvärr att jag oftare tar bilen
och det är jag inte nöjd med. Och testet visade
tydligt att det verkligen påverkar mitt klimatavtryck.

8. Vad är ditt bästa tips för en hållbar vardag?
Gå in och gör ett test på nätet! Det kan verkligen vara
en ögonöppnare och så får man bra och
konkreta tips på vad man kan ändra på. Och kolla
om det finns någon communitygrupp, kanske på
Facebook, som gäller ditt grannskap. Där kan finnas
massor av möjligheter för att låna, byta och sälja saker
som att man gemensamt bidrar till mindre ”slit och
släng” och därmed ett mer hållbart samhälle.

Maria Nyman
Trafikdirektör Skånetrafiken
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En kollektivtrafik för alla
Det är Skånetrafikens uppdrag att erbjuda hållbara resor
för alla. Om man trots tillgänglighetsanpassning inte kan
resa med den allmänna kollektivtrafiken (tåg, bussar och
spårvagn) kan man istället nyttja den särskilda kollektivtrafiken via färdtjänst eller sjukresa.
Barn och unga, äldre och personer med funktionsvariationer är särskilt sårbara grupper i samhället. I vår
trafik behöver vi ta extra hänsyn till dessa resenärer.
Trafiken ska vara fysiskt tillgänglig och enkel och trygg att
åka med. Skånetrafikens insatser ska bidra till att alla,
oavsett behov och förutsättningar, ska kunna delta fullt
ut i samhället. Detta uppnår vi genom att arbeta aktivt
för att göra fysiska och digitala miljöer och tjänster
tillgängliga för alla våra kunder. Målsättningen är att
Skånetrafikens resor ska vara trygga och tillgängliga,
oavsett om vår kund reser med allmän eller särskild
kollektivtrafik. Skånetrafiken följer svensk lagstiftning
och arbetar för att uppnå nationella och internationella
mål som Sverige har ställt sig bakom, till exempel FN:s
konventioner om mänskliga rättigheter och Agenda 2030
om global hållbar utveckling.

Res kollektivt
om du vill göra
en miljöinsats
på riktigt
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I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige och
Region Skåne tog fram en policy för barns rättigheter som
Skånetrafiken arbetar efter (läs policyn här). Vi har under
2020 gått igenom vår verksamhet utifrån kraven i
barnkonventionen och tagit fram ett förslag till en
handlingsplan för att säkerställa barn och ungas
rättigheter i vår trafik. Vi har utvecklat ett verktyg för
att underlätta genomförandet av barnkonsekvensanalyser
i våra beslutsprocesser. Skånetrafikens medarbetare har
fått utbildning i Barnkonventionen via Open Space och vi
har gjort en utbildningsfilm i likabehandling, mänskliga
rättigheter och barnkonventionen. Vi har även arbetat för
att anpassa våra hållplatser och utrop till personer med
särskilda behov.
En av våra utmaningar är att säkerställa barn och ungas
rättigheter i våra leverantörskedjor vid till exempel
produktion av fordon. Läs mer om vårt arbete avseende
dessa frågor på sida 31.

En trygg och säker
kollektivtrafik
För Skånetrafiken är det en självklarhet att vår kollektivtrafik ska bidra till en ökad social hållbarhet i Skåne.
Vi arbetar därför aktivt för att åstadkomma en trygg och
säker kollektivtrafik. Under 2020 införde vi ett pilotprojekt för en trygghetslinje som kommer att utvärderas
under 2021. Vi har också strävat efter att utöka vårt

samarbete i brottsförebyggande frågor med
kommunerna och har deltagit vid medling för unga
lagöverträdare i samarbete med sociala myndigheter.
Genom att arbeta förebyggande även med sociala insatser
tror vi att vår roll i samhället är av stor betydelse för den
hållbara utvecklingen.
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Miljönyckeltal för
tåg- och busstrafik¹
Under 2020 minskade resandet med den allmänna kollektivtrafiken med över 30 procent, framför allt på grund av
coronapandemin. Totalt gjordes cirka 107,6 miljoner resor.
Alla våra resor med buss och tåg är märkta med Svenska
Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.
Märkningen kräver låga klimat- och avgasutsläpp och
en effektiv energianvändning. Skånetrafiken genomgår
årligen en revision av en extern revisor för att säkerställa
att licensvillkoren uppfylls.
Sedan 2018 körs alla våra bussar och tåg på förnybara
bränslen/förnybar energi såsom förnybar el märkt med
Bra Miljöval, biogas eller biodiesel. Sedan december 2020
är även spårvagnen i Lund i drift och körs självklart på
förnybar el märkt med Bra Miljöval. Att köra trafiken på
förnybara bränslen besparar miljön cirka 80 000 ton
koldioxid om året. Alla utsläpp är beräknade utifrån ett
livscykelperspektiv, vilket innebär att samtliga utsläpp
från framställningen av drivmedlet eller energin till
förbrukningen i våra fordon är inkluderade i dessa
beräkningar.
Hela vår allmänna kollektivtrafik släppte under 2020 ut
i snitt 13 gram koldioxid (CO2) per personkilometer vilket
är en ökning jämfört med 2019 års nivå som låg på sju

CO2 utsläpp: 13 gram/pkm kontra 131 gram/pkm med bil
CO2 utsläpp: 7 gram/pkm kontra 131 gram/pkm med bil

0

Tåg- och bussresor
är märkta bra Miljöval
gram koldioxid per personkilometer. Ökningen beror framför allt på det minskade resandet. Personkilometrarna har
under 2020 minskat med över 40 procent vilket förklarar
försämringen i siffrorna för CO2-utsläpp mätt i gram/
personkilometer.
Trots detta är det utifrån ett miljöperspektiv bättre att
åka kollektivt jämfört med att köra egen bil. En snittbil i
Sverige släpper nämligen ut 131 gram CO2/personkilometer. I snitt sparar du alltså över 90 procent av
klimatutsläppen om du åker kollektivt jämfört med om
du kör bil.

Jämfört med att
köra bil sparar du över
90 % av klimatutsläppen
när du åker buss,
tåg eller spårvagn
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Hela vår trafik släppte under 2020 ut i snitt 13 gram koldioxid per personkilometer.
En snittbil i Sverige släpper ut 1313 gram per personkilometer.

Under 2019 räknade vi på den klimatnytta som vår
allmänna kollektivtrafik (tåg och bussar) hade skapat.
Genom att våra kunder reser med oss i stället för med
bil minskar de årliga CO2-utsläppen i Skåne med cirka
400 000 ton4. Trots att vår trafik drivs med förnybara
bränslen genererar driften vissa CO2-utsläpp räknat
utifrån ett livscykelperspektiv. Jämfört med hur mycket
CO2-utsläpp vår trafik sparar så är dessa utsläpp dock
mycket små. De uppgick under 2020 till 24 165 tusen
ton CO2. 2019 uppgick utsläppen till 23 400 ton CO2.
Ökningen under 2020 är dock inte en faktisk ökning
av CO2-utsläpp utan beror på ett nytt sätt att redovisa
CO2-utsläpp för förnybar el. Den nya schablonen inkluderar
även utsläpp från infrastrukturen, till exempel byggandet
av vindkraftverk. För mer information om använda
schablonvärden se tabellen på sida 43.
Sammanlagt förbrukade trafiken 585,6 Gigawattimmar
energi under 2020. Energiförbrukningen per körd kilometer minskade, tågdriften med 3,5 procent och bussdriften
med 3,8 procent. Mätt i kilowattimme per personkilometer
(kWh/pkm) uppgick energieffektiviteten under 2020 till

Energiförbrukningen per
körd kilometer har
minskat under 2020
med nästan

4% i tåg- och
bussdrift.

0,31 kWh/pkm. Detta är en tydlig försämring jämfört med
2019 då energieffektiviteten låg på 0,19 personkilometrar
under 2020 på grund av coronapandemin.
Tack vare avtalskravet på Euro 6 i förbränningsmotorer och införandet av förnybar elbussdrift har avgasutsläppen från våra fordon minskat kontinuerligt varje år.
Detta gällde även 2020 där kväveoxidutsläppen per körd
kilometer minskade med elva procent och partikelutsläppen med nio procent. För mer information om avgasutsläppen se tabellen på sida 41 och 45.
Genom införande av elbussdrift minskar även bullerbelastningen från vår fordonsflotta. Under 2020 uppgick
antalet helelektriska bussar i vår trafik till 69 stycken
(sju procent av vår fordonsflotta). I juni 2021 kommer ett
nytt bussavtal starta i Malmö med enbart elbussar. Detta
innebär att halva Malmös stadsbusstrafik kommer att vara
elektrifierad.
För en mer detaljerad redovisning av miljönyckeltal se
tabellen på sidan 41.

11%
minskade
kväveoxid utsläpp
och 9% minskade
partikelutsläpp från
vår busstrafik.

I dessa resandesiffror ingår resor med Öresundstågen i hela Sverige, inte enbart i Skåne. Vi väljer att även redovisa resorna med
Öresundståg utanför Skåne då dessa ingår i vår licens Bra Miljöval.
För att få en definition av personkilometer se ordförklaringarna längst bak i redovisningen.
3
Siffran baseras på Trafikverkets uträkningar utifrån ett livscykelperspektiv och en snittbeläggning i bilen på 1,3 personer. https://www.trafikverket.se/
contentassets/3c85ef29f30b4f58aa895dc52efbb14a/handbok-for-vagtrafikens-luftfororeningar/ kapitel_6_emissionsfaktorer_bila
gor2016_2020_2030_20170504.pdf
4
Källa: Skånetrafikens klimatnytta, en modell för beräkning av kollektivtrafikens positiva klimatpåverkan, Calluna 2020.
1

2
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Nyckeltal för serviceresor
(färdtjänst och sjukresor)
När det gäller färdtjänst- och sjukresor har vi en omvänd
filosofi jämfört med våra tåg- och bussresor. Eftersom
dessa resor inte ger lika stor möjlighet till samåkning
minskar klimatnyttan samtidigt som kostnaden ökar.
Därför arbetar vi för att en färdtjänst- eller sjukresa enbart
ska genomföras om den är nödvändig. Resan ska dessutom
samordnas med andra kunders resor om det är möjligt.
Antalet resor med serviceresefordon (personbil och
specialfordon) uppgick under 2020 till 1 128 000, en
minskning med 14 procent jämfört med 2019. Förklaringen
till minskningen är även här coronapandemin, trots att vi
under våren 2020 tog beslutet att enbart erbjuda ensamresor för att minska risken för smittspridning.
Under 2015 infördes fria resor i kollektivtrafiken för
personer som är berättigade till att åka färdtjänst. Med fria
resor menas att en färdtjänstkund reser kostnadsfritt med
eller utan ledsagare inom vår allmänna kollektivtrafik.
En förutsättning är att den allmänna kollektivtrafiken är
anpassad till dessa personers särskilda behov. Alla våra
bussar och tåg är därför tillgänglighetsanpassade. Under
2020 genomförde kunder som är berättigade till färdtjänst
270 741 resor i den allmänna kollektivtrafiken. Detta är en
kraftig minskning jämfört med 2019 då det genomfördes
522 000 resor – en konsekvens av coronapandemin.
Alla serviceresor med personbil kördes under 2020 på
biogas eller förnybar el. När det gäller våra specialfordon, som transporterar kunder med rullstol eller på bår,
behöver dessa idag köras med dieseldrift. Det finns en rad
användarkrav, till exempel lågt insteg, som begränsar urvalet av fordon. Skulle dessa resor ställas om till förnybart
drivmedel så finns det enbart HVO100 att välja på. Efter en

Serviceresors
personbilar körs
på förnybar biogas
eller förnybar el
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utredning anser vi att det inte kan säkerställas att dagens
HVO är producerad på ett så pass hållbart sätt att det
skapar verklig klimatnytta. Det finns en överhängande
risk att viss odling av palm till bland annat HVO bidrar till
skövling av regnskog. Då dagens HVO-kvantiteter inte är
spårbara tillbaka till markanvändningen kan inte HVO:n
som säljs på svenska marknaden anses som hållbart
producerad. I värsta fall bidrar palmolja och palmoljeresterna som idag förädlas till HVO till CO2-utsläpp som
är två till tre gånger större än CO2-utsläppen från fossil
diesel.
Därför har Skånetrafiken tagit ett beslut om att inte
ställa om driften med dieseldrivna specialfordon till det
förnybara drivmedlet HVO100. I stället fortsätter våra
trafikföretag att köra på dieselmixen som finns att tanka
vid publika tankställen. Utsläppen från andelen använd
fossildiesel klimatkompenseras i enlighet med kraven i
våra avtal, i CDM-projekt ”Gold Standard”. Biodrivmedel
som används i vår trafik och som vi med skattepengar betalar en merkostnad för måste skapa klimatnytta. Beslutet
om HVO100 kommer att omprövas om läget på drivmedelsmarknaden förändras.
De sammanlagda utsläppen av koldioxid från vår drift
av serviceresor uppgick under 2020 till endast 400 ton
CO2. CO2-utsläppet per körd kilometer var 12 gram.
För en mer detaljerad redovisning av miljönyckeltal
avseende serviceresor se tabellen på sidan 42.
Det är mycket viktigt för oss att våra kunder är nöjda
med sin serviceresa. 2020 låg kundnöjdheten på
78 procent.

78 %
procent nöjda kunder
med Skånetrafikens
serviceresor
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Fortsatta utmaningar
Uppföljning av avtal
Vi har under 2020 genomfört en rad revisioner hos våra
trafikföretag för att säkerställa efterlevnad av våra
avtalskrav för hållbarhet. När det gäller våra miljökrav
såsom drivmedelsanvändning, bullermätningar, miljöcertifieringar, användning av miljömärkta rengöringsmedel, kemikalieanvändning på depå och miljömärkta
sätestyger kan det konstateras att våra trafikföretag har
kommit långt i sitt arbete och att de i stort sett lever upp
till våra avtalskrav.

När det gäller våra avtalskrav för socialt ansvarstagande
inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt,
arbetsmiljö och icke-korruption ser vi förbättringspotential
i trafikföretagens arbete. Detta gäller särskilt arbetet med
att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter i leverantörskedjorna vid inköp av fordon, bränsle med mera, både
i vår egen organisation och hos våra trafikföretag. Därför
kommer vi under 2021 att inleda ett flertal samarbeten
med våra trafikföretag inom detta område.

Ohållbara biodrivmedel
För några år sedan introducerades biodieseln HVO i
Sverige. Sedan dess har efterfrågan ökat konstant i takt
med att företag och andra organisationer vill uppnå sina
klimatmål. Dock har det visat sig att tillgången på råvara
för att framställa HVO är en flaskhals. För att lösa detta
tog marknaden fram en restprodukt som kallas för PFAD,
en råvara som verkade vara både billig och hållbar. Vid en
närmare granskning visade det sig dock att det finns risk
för att delar av den PFAD som används i tillverkningen av
HVO kommer från ohållbara palmodlingar i bland annat
Sydostasien. Palmodlingar som innebär skövling av
regnskog och torrläggning av torvmarker med omfattande
klimatpåverkan, förlust av biologisk mångfald samt

Batteriers hållbarhetspåverkan
Vi har identifierat stora fördelar med införandet
av elbussdrift i städer utifrån ett buller-, energi
användnings- och avgasperspektiv. Vid användning
av förnybar el märkt med Bra Miljöval genereras
dessutom endast mycket låga klimatutsläpp
i driftsfasen. Men vi har idag inte hela bilden av
bussbatteriernas livscykelpåverkan på människor
och miljö. Därför genomförde vi under 2019
tillsammans med LTH, IVL och Rädda barnen ett
projekt med syfte att utreda bussbatteriers miljöpåverkan och påverkan på mänskliga rättigheter
under hela batteriets livscykel. Projektet mynnade
ut i förslag på upphandlingskrav för att minska
elbussbatteriernas negativa påverkan. Resultaten
diskuterades även med våra trafikföretag och under
2020 infördes nya upphandlingskrav avseende
batterier i våra trafikupphandlingar.

kränkningar av mänskliga rättigheter. Miljöorganisationer
slår larm om att användning av HVO från palmoljerester
till och med ger upphov till större klimatutsläpp än
användning av fossil diesel.
När vi uppmärksammades på problematiken med PFAD
och palmolja i biodiesel, förbjöd vi i våra nya avtal all
användning av drivmedel baserade på palmolja och palmoljerester. Under 2020 upphandlade vi en majoritet av vår
regionbusstrafik på biogas och förnybar el samt en mindre
del (dubbeldäckardrift) på biodiesel RME. Dock finns det
fortfarande äldre avtal där biodiesel på PFAD förekommer.
Vi för en kontinuerlig dialog med våra trafikföretag för att
även här frångå dessa drivmedel.

En klimatneutral kollektivtrafik
Under 2020 blev hela vår trafik (tåg, bussar, spårvagn och
serviceresor) fossilbränslefri. Även om trafiken körs på
förnybara drivmedel (förutom specialfordonen vars utsläpp
från fossil drivmedel klimatkompenseras) återstår
fortfarande klimatutsläpp från produktionen av drivmedel/
energi. Även produktion och avveckling av fordon ger ett
klimatavtryck. Enligt klimatlagen ska Sverige senast år
2045 inte ha några ”nettoutsläpp” av växthusgaser till
atmosfären, för att därefter uppnå ”negativa utsläpp".
För att kunna bidra till detta mål med en klimatneutral
kollektivtrafik i Skåne behöver vi veta utsläppen och
miljöbelastningen i hela vår värdekedja, från produktionsfasen till användnings- och avvecklingsfasen. Idag jobbar
vi utifrån ett livscykelperspektiv endast när det gäller
bränsleanvändningen och dess miljöpåverkan.
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Under 2020 har vi även deltagit i ett projekt tillsammans med andra trafikhuvudmän i Norden för att ta fram
ett frågebatteri om bussarnas miljö- och klimatavtryck.
Frågebatteriet har skickats ut på remiss till fordonstillverkare. Vi planerar att använda det i kommande trafikupphandlingar för att premiera fordon vars tillverkning har
gett upphov till lägre klimat- och miljöpåverkan. På så sätt
sänder vi tydliga signaler till fordonstillverkare om våra
miljöambitioner. I framtiden vill vi att vår trafik körs med
klimatneutrala fordon.
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Barns och ungas rättigheter
i leverantörskedjorna
I vårt batteriprojekt uppmärksammade IVL och Rädda
Barnen risker för brott mot barns rättigheter i samband
med batteritillverkning. Framför allt gäller det brytning
av kobolt i den Demokratiska Republiken Kongo, som är
kopplad till risken för barnarbete. I Region Skånes Uppförandekod för Leverantörer, som är del av Skånetrafikens
trafikavtal, förbjuds all form av brott mot mänskliga
rättigheter och barnarbete. Rädda Barnen gav i sin
projektrapport förslag på förslag på kod för Leverantörer
för att minska risken för brott mot barn och ungas
rättigheter i leverantörskedjorna.
Dessa rekommendationer arbetade vi vidare med under
2020. Tillsammans med Västtrafik och Rädda Barnen tog
vi fram konkreta krav till våra trafikupphandlingar.

Företag kan
klimatspara
på arbetstid
Vår nya företagstjänst gör det enklare för företag att
klimatspara när anställda reser i jobbet. Företag,
kommuner och organisationer kan enkelt köpa appbiljetter på vår hemsida och skicka till anställda och
besökare. Företagen kan också ge anställda behörighet
att själva köpa sin biljett direkt i appen. Biljettkostnaderna samlas på en tydlig månadsfaktura. Genom att just
förenkla biljetthantering och fakturering hoppas vi att fler
företag ska välja resa kollektivt i jobbet och spara cirka
90 procent av de utsläpp som hade genererats om de
annars kört bil. En extra bonus är att restiden kan
användas till andra saker än att koncentrera sig på
trafiken.
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Det handlar om systematik, struktur och tillvägagångssätt
i arbetet med att förebygga och vid behov avhjälpa brott
mot barn och ungas rättigheter i leverantörskedjorna.
Utöver detta innehåller upphandlingskraven punkter som
förtydligar vad Skånetrafiken och Västtrafik förväntar sig
av trafikföretagen när det gäller respekt av barn och ungas
rättigheter i vår trafik i Sverige. Upphandlingskraven
skickades ut på remiss till de trafikföretag som vi har avtal
med idag och återkopplingen var övervägande positiv.
I en digital workshop tog vi tillsammans fram en slutgiltig
version av upphandlingskraven som kommer att vara del
av Skånetrafikens upphandlingar från och med 2021.

Miljörapporten
– enkelt att se hur
miljön sparas
I vår miljörapport får företag som använder Skånetrafikens företagstjänst en översikt över hur mycket
koldioxid deras resor med buss och tåg sparat.
De kan enkelt se hur många resor som gjorts, hur många
kilometer som rests och hur många kg koldioxid detta har
sparat. Miljörapporten kan användas som underlag för
årsredovisningar eller som en del i företagets rapport
om hur de arbetar med sina miljömål.
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Det här är Skånetrafiken
Skånetrafiken är den regionala kollektivtrafikmyndigheten
som ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Beslut gällande
kollektivtrafiken sker genom trafikförsörjningsprogrammet. Det ligger till grund för diskussion och
beslut i regionfullmäktige och är ett av de viktigaste
dokumenten för regionfullmäktiges styrning av
kollektivtrafiken i Skåne och för Skånetrafikens
verk-samhetsutveckling.
Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med
uppdrag att tillsammans med nämnden för kollektivtrafik
driva och utveckla kollektivtrafiken
i Skåne. Den dagliga kollektivtrafiken drivs med hjälp
av fristående och upphandlade trafikföretag inom trafikområdena tåg, buss och serviceresor. Några av trafikföretagen är Arriva, Transdev, Vy, Bergkvarabuss, SJ,
Nobina och Telepass.
Skånetrafikens huvudkontor ligger i Hässleholm men
vi har också administrativa kontor i Malmö. För att få mer

Ledningsstrateg/
stf trafikdirektör

information om vår organisationsstruktur se organisationsschemat nedan.
Region Skåne är med 40 procent största ägare i
Öresundståg AB. De andra ägarna är regionerna Blekinge,
Halland, Kalmar och Kronoberg samt Västtrafik AB.
Öresundstågstrafiken hanteras dock gemensamt genom
respektive regions förvaltning eller bolag och då bland
annat genom Skånetrafiken. I ett samverkansavtal har
ägarna förbundit sig att utveckla en tågtrafik som under
varumärket Öresundståg bedrivs i ett sammanhållet och
väl integrerat system. Målsättningen är att förenkla
resandet, underlätta pendlingen mellan länen och
att skapa en långsiktigt fungerande trafik som ger god
trafikekonomi och är miljömässigt hållbar.
Miljösiffrorna som presenteras i denna redovisning
omfattar även Öresundstågens drift. Öresundstågens resor
i Sverige ingår även i Skånetrafikens licens Bra Miljöval.

Trafikdirektör

Stab
(HR, ekonomi och intern service)

Affärsområde
Buss

Affärsområde
Tåg

Affärsområde
Serviceresor

om oss

Strategi och affär

Digitalisering
och IT
Försäljning och
marknad
Kundservice och
kundledning

Leverans till kund

32

33

Policyer som styr oss i vårt arbete
Eftersom Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne lyder vårt hållbarhetsarbete
under Region Skånes miljöpolicy och Miljöprogram, samt under Region Skånes policy för
Lika Rättigheter och Möjligheter och Region Skånes policy för Barns Rättigheter.

Region Skånes miljöpolicy
Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och
tillväxt i Skåne. Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Målet är att
Region Skåne ska vara fritt från fossila bränslen år 2020.
Alla medarbetare ska värna om och bidra till god miljö,
bättre hälsa och hållbar utveckling. Verksamheter som helt
eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för
sin miljöpåverkan och bidra till att miljöpolicy och
miljömål uppnås. .
Region Skåne ska
• ha en fossilbränslefri verksamhet som väljer förnybara
energislag samt tar miljöhänsyn vid resor och transporter
• vara en klimatneutral verksamhet som väljer produkter
från förnybara råvaror när det är möjligt

• minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen
och riskerna med dessa
• värdera och beskriva miljöpåverkan vid beslut, planering,
genomförande, produktval, upphandling, finansiering och
utvärdering
• gynna forskning, utveckling och innovationer som bidrar
till positiv miljöpåverkan
• välja miljöanpassade material, produkter, tjänster och
teknik i alla situationer där det är möjligt
• tillvarata och utveckla medarbetarnas miljöengagemang
och stimulera ett miljöanpassat arbetssätt
• kommunicera miljöresultat och effekter
• följa gällande miljölagstiftning och övriga beslutade krav
• genom aktivt miljömålsarbete och årlig uppföljning
minska miljöpåverkan och ständigt förbättra miljöarbetet

Region Skånes policy lika rättigheter och möjligheter
Region Skånes målsättning är att verka för att våra kunder,
patienter och medarbetare ska kunna åtnjuta och utöva
sina mänskliga och demokratiska rättigheter, ha jämlika
levnadsvillkor och kunna delta fullt ut i samhället.
Ingen får diskrimineras. Förutom lagkrav är den självklara
utgångspunkten för våra värderingar, som anger att vi ska
vara välkomnande, drivande och visa omtanke och respekt.
Våra verksamheters insatser ska utföras med respekt
och lyhördhet för personens behov och förväntningar, och
bidra till goda levnadsvillkor. I alla situationer ska
patienter, kunder och medarbetare uppleva att de är väl
informerade och delaktiga. Ett synligt, lyssnande och
värderingsstyrt ledarskap är grunden för ett tillfredsställande arbete som i sin tur bidrar till att rättigheter

och möjligheter tillgodoses.
Vi ska också verka för att göra fysiska och digitala
miljöer och tjänster tillgängliga i våra verksamheter.
Vi ska följa svenska lagar och arbeta för att uppnå
nationella mål och internationella mål som Sverige ställt
sig bakom, såsom exempelvis FN:s konventioner om
mänskliga rättigheter och Agenda 2030 om global hållbar
utveckling.
Denna policy ska kunna appliceras på våra kunder,
patienter och medarbetare utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, och
oavsett socioekonomiska förhållanden.

Policy för barns rättigheter
Då policyn är mycket omfattande har vi valt att lägga in en länk till denna.
För att läsa policyn klicka här.

Skånetrafikens tillämpningsanvisning för
Region Skånes miljöpolicy
För att omsätta Region Skånes miljöpolicy till vår verksamhet har vi skapat en tillämpningsanvisning för Region
Skånes miljöpolicy enligt följande:
Skånetrafiken levererar hållbara resor som öppnar upp
Skåne och skapar rörlighet, tillväxt och livskvalitet. Varje
gång våra kunder låter bilen stå hemma och reser med oss
är det en miljövinst. Därför är våra verksamhetsmål våra
viktigaste miljömål. För att minimera negativ klimatpåverkan och bidra till renare luft och mindre buller i Skåne ska
våra resor genomföras med förnybar energi och med en
energieffektiv och miljöanpassad fordonsflotta. Alla som
arbetar hos oss, samt på uppdrag av oss, ska kunna trivas
med sitt arbete och ska ha bra villkor både i Sverige och i
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andra delar av världen. För att bidra till att uppfylla Region
Skånes miljöpolicy och Region Skånes och Skånetrafikens
miljö- och hållbarhetsmål ska våra medarbetare:
• arbeta för ett ökat resande och ökade marknadsandelar
av kollektiva resor
• arbeta för att minimera negativ miljö- och hälsopåverkan
från Skånetrafikens resor
• bidra till att alla som arbetar hos oss eller på uppdrag av
oss trivs med sitt arbete
• där så är lämpligt kommunicera vårt miljö- och
hållbarhetsarbete till berörda intressenter
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Ekonomiska förutsättningar
och medarbetarnyckeltal
Skånetrafikens resultat för 2020 är 88 miljoner kronor
lägre än budget, och uppnår därför inte målet om en
ekonomi i balans.
Skånetrafikens totala intäkter för 2020 budgeterades
till 6 575 miljoner kronor och utfall är 6 005 miljoner
kronor (exklusive vidarefakturering på 91 miljoner kronor),
det vill säga 570 miljoner kronor lägre än budget. 728 miljoner kronor av utfallet på intäkterna utgörs av tre

stöd från stat och region kopplat till covid-19, varav ett
är direkt kopplat till minskade biljettintäkter och två till
ökade kostnader.
Skånetrafikens totala kostnader för 2020 budgeterades
till 6 575 miljoner kronor och utfall blev 6 093 miljoner
kronor (exklusive vidarefakturering på 91 miljoner kronor),
dvs 482 miljoner kronor lägre än budget.

Våra medarbetarenyckeltal
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2020

2019

2018

Medarberare

436

430

410

Kvinnor

259

263

263

Män

177

167

147

Heltid kvinnor

98,50 %

255

251

Heltid män

98,90 %

163

144

Deltid kvinnor

1,50 %

8

12

Deltid män

1,10 %

4

3

Anställda i ledande befattningar

39

47

50

Kvinnor i ledande befattningar

23

26

28

Män i ledande befattningar

16

21

22

Andelen kvinnor i ledanade befattningar

59 %

55 %

56 %

Andelen män i ledande befattningar

41 %

45 %

44 %

Sjukfrånvaro i snitt (kalenderdarar

5,04 %

4,18 %

4,48 %

Arbetsskador

8

5

4

Tillbud

1

16

9
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Siffror
Antal fordon i drift i vår trafik 20205
Fordon

Antal

Euroklasser bussar 2020 i %

Miljöklass

Andel

Tåg

210

Euro 5

48 %

Öresundståg X31K6

111

Euro 6

52 %

Pågatåg X61

99

Alla bussar sammanlagt

CO2-utsläpp g/personkilometer
Co2-utsläppen från den allmänna kollektivtrafiken har minskat stadigt för varje år fram till 2020. På grund av
coronapandemin har resandet minskat kraftigt under 2020 vilket visar sig också i ett minskat antal personkilometer.
2020

13

2019

7

2018

10

2017

14

2016

16

2015

19

2014

21

1051

Stadsbussar

484

Regionbussar

567

Elbussar på förnybar el

69

Hybridbussar förnybar el/biogas

15

Biogasbussar

743

Biodieselbussar (RME och HVO)

224

Serviceresefordon

416

Personbilar

204

Specialfordon

212

Drivmedel busstrafik i % 2020
Energi/drivmedel allmän
kollektivtrafik (tåg och bussar)
2020 i %
Drivmedel 			

5
6

Förnybar el märkt med
Bra Miljöval (tåg och buss)
Biogas

Andel

Drivmedel

Andel

Biogas

78,31 %

HVO

1,66 %

40,11 %

RME

13,27 %

47, 69 %

Grön el stadsbusstrafik

HVO

4,12 %

RME

8,08 %

6,77 %

Andelen förnybart drivmedel/förnybar energi i allmän kollektivtrafik i %
2020

100 %

2019

100 %

2018

95 %

2017

85 %

2016

82 %

2015

70 %

2014

63 %

Antal fordon den 31 december 2020
I öresundtågssystemet i Sverige var 111 tåg i drift under 2020 varav 48 ägs av Skånetrafiken.
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Miljösiffror allmän kollektivtrafik (tåg- och bussdrift) 7
2020

2019

2018

Resor8

107,6 miljoner

172,6 miljoner

168,8 miljoner

Körda km tåg9

33,8 miljoner

35,8 miljoner

34,4 miljoner

Körda km buss

82,9 miljoner

86,4 miljoner

85 miljoner

Körda km sammanlagt

116,7 miljoner

122,2 miljoner

119,5 miljoner

Förbrukade kWh förnybar el tåg10

229 miljoner

251,5 miljoner

243,8 miljoner

Förbrukade kWh biogas buss

279,3 miljoner

308,8 miljoner

294,7 miljoner

Förbrukade kWh biodiesel (RME, HVO) buss11

71,5 miljoner

73,6 miljoner

70,8 miljoner

Förbrukade kWh förnybar el buss12

5,9 miljoner

3,5 miljoner

817 000

Energiförbrukning kWh sammanlagt

585,6 miljoner

637,5 miljoner

643,9 miljoner

Energiförbrukning kWh/km tåg

6,78

7,02

7,08

Energiförbrukning kWh/km buss

4,30

4,47

4,70

Energieffektivitet allmän kollektivtrafik kWh/pkm

0,3113

0,19

0,20

Andel förnybara energislag i trafiken i %

100

100

95

Körda personkilometer (pkm)

1 901 000 000

3 392 000 000

3 180 000 000

Utsläpp koldioxidekvivalenter ton

24 16514

23 399

31 258

Utsläpp koldioxidekvivalenter g/pkm

12,715

7

10

Utsläpp partiklar (PM) ton

1,6

1,9

2,06

Utsläpp partiklar g/km

0,019

0,021

0,024

Utsläpp partiklar g/pkm

0,0008616

0,00055

0,00064

Utsläpp kväveoxider (NOX) ton

135

158

179

Utsläpp kväveoxider g/km

1,63

1,83

2,10

Utsläpp kväveoxider g/pkm

0,071017

0,0466

0,0561

Skånetrafiken kontrollerar alla, av trafikföretagen, inrapporterade bränslevolymer
i fordonsdatabasen Frida via undertecknat intyg från energileverantören. För
förbrukade biogasvolymer tar Skånetrafiken årligen in granskningsrapporter
av energileverantörens massbalansavräkning. Granskningarna genomför av
extern auktoriserad revisor.
8
I dessa siffror ingår resor med Öresundståg i hela Sverige.
9
Körda kilometer är tidtabellskilometer + tomkörning.
10
All förnybar el som tågen kör på är märkt med Bra Miljöval.
11
I dessa siffror ingår även drivmedel för värmare på elbussar.
12
All förnybar el som bussarna kör på är märkt med Bra Miljöval förutom de
förbrukade volymerna för 5 trådbussar i Landskrona som får sin el via Landskrona
stads avtal. Denna el är förnybar men inte märkt med Bra Miljöval.
13
Energieffektiviteten har försämrats pga. av minskade antal personkilometer
och minskat resande under 2020 pga. coronapandemin.
14
De ökade CO2-utsläppen jämfört med 2019 beror på byte av
CO2-schablonen för el istället för 0,81 g/kWh räknar Skånetrafiken
numer med 11,7 g/kWh. Den nya högre CO2-schablonen inkluderar
även CO2-utsläpp från byggande av infrastruktur såsom byggande
av vindkraftverk etc.
15
De ökade utsläppen räknade i gram/personkilometer beror på
både ökade CO2-utsläpp pga. schablonbyte för el och på
minskade personkilometer pga. coronapandemin.
16
De ökade utsläppen räknade i gram/personkilometer beror på
minskade personkilometer pga. coronapandemin.
17
De ökade utsläppen räknade i gram/personkilometer beror
på minskade personkilometer pga. coronapandemin
7
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Miljösiffror särskild kollektivtrafik (färdtjänst och sjukresor)18
Denna redovisning innehåller endast siffror bakåt i tiden för serviceresor under 2019.
Detta för att vi under 2019 upptäckte ett fel i vårt planeringssystem Pass. Pass har tillbaka
i tiden vid vissa omlopp visat för få körda kilometer. Felet är rättat för 2019 och framåt.

Schabloner
Följande schablonvärden använde vi för beräkning av trafikens koldioxidutsläpp och det
förbrukade bränslets energiinnehåll

Enhet

Energiinnehåll
kWh/enhet

Produktion + drift
CO2-ekv g/enhet

2020

2019

Bränsle/energi

Resor

1,1 miljon

1,3 miljoner

Bensin reduktionsplikt

liter

8,94

2635

Körda kilometer

32,7 miljoner

37,8 miljoner

Biogas

kg

12,9

594

Personkilometer

18,4 miljoner19

23 miljoner

Diesel reduktionsplikt

liter

9,80

2651

Tomma kilometer

14,4 miljoner

14,8 miljoner

HVO (biodiesel)

liter

9,44

299

Tomma kilometer av antal körda km i %

4420

39

RME (biodiesel)

liter

9,17

1510

Energiförbrukning kWh färdtjänst och sjukresor

23,5 miljoner

32,2 miljoner

Förnybar el Bra Miljöval

kWh

1

11,7

Utsläpp koldioxid ton

40021

2594

Utsläpp koldioxid g/km

12,23

69

Klimatkompenserade koldioxidutsläpp ton22

3989

4496

Förbrukade kWh biogas

8,5 miljoner

7 miljoner

Förbrukade kWh HVO

260 355

946 596

Förbrukade kWh förnybar el

16 512

15 000

Förbrukade kWh diesel (klimatkompenserade)

14,6 miljoner

16,4 miljoner

Förbrukade kWh bensin (klimatkompenserade)

111 47323

2,8 miljoner

Andel tankad biogas i gasfordon %

99

73

Skånetrafiken kontrollerar alla, av trafikföretagen, inrapporterade bränslevolymer i fordonsdatabasen Frida via
undertecknat intyg från energileverantören. För förbrukade bigasvolymer tar Skånetrafiken årligen in granskningsrapporter
av energileverantörens massbalansavräkning. Granskningarna genomför av extern auktoriserad revisor.
19
Personkilometrarna minskade under 2020 då Skånetrafiken har tagit ett beslut om ensamåkning i alla fordon
pga. smittorisk kopplad till covid-19.
20
Andel tomma kilometer av antal körda kilometer i % ökade pga. beslutet om ensamåkning för att minska smittorisken
under coronapandemin.
21
CO2-utsläppen minskade pga. ökad användning av biogas i biogasfordon. Enligt avtal får biogasfordonen starta med bensin
men andelen biogas av använt drivmedel i gasfordon måste vara minst 95 procent. Under 2020 kunde vi se en ökad efterlevnad
av avtalskravet. Resterande utsläpp från körd bensin klimatkompenserades av Skånetrafiken i CDM projekt med Gold Standard.
22
För specialfordon som körs på dieselmix som tankas på publik mack innehåller våra trafikavtal krav på att andelen fossil diesel
i mixen klimatkompenseras i CDM projekt med Gold Standard. CO2-utsläpp från biogasbilarna när de startade på bensin har också
klimatkompenserats i CDM projekt med Gold Standard.
23
Volymen använd bensin minskade kraftigt under 2020 jämfört med 2019. Detta pga. bättre efterlevnad av avtalskravet för biogas
från trafikföretagens sida. Förbättringen kan delvis kopplas till kontinuerliga kontroller av avtalskravet från Skånetrafikens sida.
18
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Euroklass/ungefärlig årsmodell när
nivån är allmänt förekommande

Eftermonterad
utrustning

NOX g/kWh

PM g/kWh

14,5

0,80

med kat

14,5

0,72

med KPF

14,5

0,02

10,8

0,32

med kat

10,8

0,29

med KPF

10,8

0,02

7,4

0,16

med kat

7,4

0,14

med KPF

7,4

0,015

6,3

0,11

med kat

6,3

0,1

med KPF

6,3

0,015

med SCR och KPF

2,0

0,015

4,7

0,08

med kat

4,7

0,07

med KPF

4,7

0,015

med SCR och KPF

2,0

0,015

3,2

0,015

2,0

0,015

2,0

0,015

Tillverkningsår –1997

4,2

0,04

Tillverkningsår 1998–2006

3,4

0,03

Uppfyller Euro V eller EEV

2,0

0,015

Sämre än Euro V

3,0

0,02

Uppfyller Euro V eller EEV

2,0

0,015

0, 04

0,01

Övriga fordon som uppfyller Euro V eller EEV

2,0

0,015

Elfordon och vätgasdrivna bränslecellsfordon

0

0

Dieselfordon
Äldre än Euro 0
–1986

Euro 0-fordon
cirka 1987–1992

Euro I-fordon
1993–1995

Euro II-fordon
1996–2000

Euro III-fordon
från cirka 2000

Euro IV-fordon
lag från 2006
Euro V-fordon, lag från 2009,
tillgängligt från cirka 2005

med SCR

Etanolfordon

Metangasdrivna fordon
(naturgas/biogas)

Alla drivmedel, Euro VI-fordon lag
från 2014
Övriga fordon

Källa: Svensk kollektivtrafik, Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik:
”Miljökrav vid trafikupphandling buss 2013”
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Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt
att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra
14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och
vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa
kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande
landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

skanetrafiken.se

