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Bra ska bli ännu bättre 
Skånetrafikens uppdrag är att erbjuda ett hållbart resande 

till alla som vill och behöver resa i Skåne. Hållbarhet är 

därmed en bärande pelare i vårt uppdrag och levande i 

allra högsta grad, både i vår affär och vardag. 

Hållbarhet för mig innebär att arbeta här och nu men 

även långsiktigt med lösningar som är hållbara över tid, 

både för miljön och invånarna i Skåne – vi ska göra det 

enkelt att resa hållbart. Vi vill inspirera och ge resenärer ett 

hållbart alternativ till att resa med bilen. Vi arbetar också 

för att öka städernas tillgänglighet, ge utrymme för gröna 

ytor och skapandet av en miljö frikopplad från de belast-

ningar som bilen medför. Med vårt uppdrag följer ett stort 

ansvar. Vi är en aktör som kan påverka och göra skillnad i 

människors vardag, för samhället och för branschen. 

Nu när vi blickar framåt och kan välkomna våra resenärer 

tillbaka till det hållbara sättet att resa, arbetar vi vidare  

med kontinuerliga förbättringar som blir märkbara för 

resenärerna, lokalsamhället och för branschen. Men dessa 

förändringar är inte något vi kan åstadkomma ensamma. 

Vi behöver samarbeta över gränser och barriärer med  

kreativitet, prestigelöshet, ödmjukhet och hastighet.  

Vi står inför kanske den största utmaningen någonsin, 

klimatförändringen. Det är en kritisk situation, en situa-

tion som kräver nytänkande och mod för att ställa om och 

kunna överlämna en hållbar framtid för nästkommande 

generationer. Bra ska bli bättre. 

Maria Nyman

Trafikdirektör Skånetrafiken 
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Framåtanda under 2021 Om denna redovisning
Precis som år 2020 präglades 2021 av coronapandemin 
och restriktioner med minskat resande i hela samhället 
som följd. Vi vande oss vid digitala möten och hemma- 
arbete och hela vårt samhälle gick på sparlåga. Även 
resandet med Skånetrafiken låg under nivåerna från tiden 
innan pandemin och vår marknadsandel mot bilen sjönk. 
Däremot saktade inte vårt hållbarhetsarbete ner.

Under 2021 utökades licensen Bra Miljöval för vår tra-
fik. Numera är även spårvagnsdriften och serviceresor på 
biogas och förnybar el märkta med Naturskyddsföreningens  
märkning Bra Miljöval. Kollektivtrafiknämnden antog 
nya ambitiösa klimat- och sociala mål för vår trafik. Vi 
kompletterade och förbättrade hållbarhetskravställningen 
i våra avtal. Tillsammans med andra trafikhuvudmän och 

Denna redovisning beskriver vårt hållbarhetsarbete under 
2021. Den innehåller både miljönyckeltal, sociala nyckel-
tal och ekonomiska nyckeltal. 

Miljönyckeltalen som redovisas omfattar all trafik  
med tåg, buss, spårvagn och serviceresor i Skåne.  
Vidare redovisas för första gången miljönyckeltal för  
riksfärdtjänst, färdtjänstresor och sjukresor utanför  
Skåne som genomförs av upphandlade aktörer för  
Skånetrafikens räkning.  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 för bränsle/energi och siffror för  

frivilligorganisationen Ethical Trade Initiative bildades en 
arbetsgrupp för att hantera hållbarhetsrisker i våra  
leverantörskedjor. Vi arbetade aktivt med att göra  
vår trafik så inkluderande och tillgänglig som möjligt  
för alla i Skåne. 

Nu ser vi fram emot att under 2022 kunna hälsa våra 
kunder välkomna till ett hållbart resealternativ till bilen.  
För även om klimatfrågan har kommit lite i skymundan 
under coronapandemin så befinner vi oss mitt i en klimat-
kris. Att gå, cykla eller resa kollektivt gör stor skillnad för 
ditt klimatavtryck. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Iris Rehnström
Miljö- och hållbarhetsansvarig

körda kilometer rapporteras in av våra upphandlade  
trafikföretag i fordonsdatabasen Frida. Dessa uppgifter 
som ligger till grund för våra utsläppsberäkningar är  
kontrollerade och kvalitetssäkrade med hjälp av fakturor 
och intyg från energileverantörer.

De schablonvärden som används i våra utsläpps- 
beräkningar hittar du på sidan 43. I både vår data- 
insamling och rapportering hämtar vi inspiration från 
Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhets- 
redovisning. 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.
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"Att gå, cykla  
eller resa kollektivt  
gör stor skillnad  
för ditt klimatavtryck.  
Tillsammans kan  
vi göra skillnad!."  
 
Iris Rehnström,  
Hållbarhetsansvarig Skånetrafiken
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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 driv-
medel 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 Naturskyddsför-
eningens miljömärkning Bra Miljöval, 
vilket innebär att det ställs krav på 
att elproduktionen tar hänsyn till mil-
jö, klimat, djur, växter och människor.

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 klimatupp-
värmningen. 

F
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 växthus-
effekten och klimatuppvärmningen. 
Skånetrafiken har ett mål på fossil-
bränslefri 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. 

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

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

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. 

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

Hybridbussar:  
Bussar, såsom Malmö- 
Expressen, drivs av förbrännings- 
motorer 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.

Koldioxid/CO:  
CO

2
 är en gas som uppstår vid för-

bränning av organiskt material såsom 
trä, kol och olja. Har det organiska 
materialet fossilt ursprung såsom 
fossil olja eller naturgas bidrar den 
frisläppta koldioxiden till uppvärm-
ning av atmosfären med klimatför-
ändringar som följd.

Kväveoxider:  
Kväveoxider bildas vid  
all förbränning vid hög temperatur, 
oberoende av bränslets kemiska  
sammansättning. De utsläppta  
kväveoxiderna (NO

x
) innefattar både 

kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid 
(NO

2
). Kväveoxider påverkar männ-

iskors hälsa negativt och bidrar till 
försurning och övergödning av mark, 
skog och vatten.

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

N
Naturgas:  
Metangas, fossilt.

P
Partiklar:  
Partiklar kommer till exempel från 
slitage på vägbeläggningar, däck  
och bromsar samt från fordonsavga-
ser. 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.

Enkelt

S
Slide-In buss:  
Helelektrisk buss som laddar batte-
rierna 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.
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• Ny Kundledningscentral 
Den 1 januari öppnade vår nya Kundled-

ningscentral i syfte att förbättra trafikin-

formationen vid förseningar och inställ-

ningar. Under första helåret ökade vi 

kundnöjdheten med fem procentenheter. 

• Prognostjänst i appen 
Under januari lanserades en ny funktion i 

appen där vi visar prognoser på hur många 

som reser med de flesta av våra tåg och 

bussar. På så sätt hjälper vi kunderna att 

välja turer med färre resenärer, vilket ökar 

tryggheten.

•  Flex 10/30-biljetten lanseras 
Den 1 mars kunde våra kunder börja köpa 

vår nya flexbiljett i appen. Flex 10/30 

togs fram för att passa de nya pendlings-

vanor som uppstått i och med coronapan-

demin. Med biljetten får man tio valfria 

resdagar att använda inom 30 dagar från 

köpet.

•  Pilot Plusresa 
Med start 1 mars testades i Hässleholm 

och Osby kommun en lösning för flexibel 

landsbygdstrafik, så kallad ”plusresa”. 

Piloten gick i korthet ut på att kunden i 

ett område kan beställa hämtning hemma 

under vissa tider på dygnet för färd till 

närmaste tågstation, för vidare färd med 

buss eller tåg.

•  Tillsammans får vi rätsida på vardagen 
Under mars till april rullade kampanjen 

”Tillsammans får vi rätsida på vardagen” 

som hjälpte till att skapa trygghet hos 

våra kunder under pandemin. Bland annat 

lyfte vi prognostjänsten i appen och Flex 

10/30-dagarsbiljetten. 

•  Pågatåg namnges för att sprida  
kunskap om autism 
Fotbollsspelaren Behrang Safaris tvilling-

pojkar Leon och Emiliano har passion för 

lila tåg. För att uppmärksamma och hylla 

deras pappas arbete för att synliggöra och 

sprida kunskap om autism fick tvilling-

arna sina namn på ett pågatåg under maj 

och juni.

•  Serviceresors app 
I maj lanserades servicesresors app. I ett 

första steg kunde alla våra färdtjänstkun-

der tydligt se dagens och kommande 

resor. I appen går det också att boka och 

avboka sin färdtjänstresa och se sin 

egenavgift. Under 2022 kommer appen att 

utvecklas så att det även går att boka 

sjukresa.  

•  Antalet elbussar i Malmö tredubblas 
I juni började totalt 82 nya elbussar att 

rulla i Malmö. Detta var ett stort steg på 

vägen mot att alla Malmös stadsbussar 

ska vara eldrivna före 2031. 

•  Ta vara på sommaren 
Givetvis fanns Sommarbiljetten att köpa 

även under pandemisommaren 2021. 

Kampanjen var mer nedtonad än vanligt 

och riktade sig framförallt till kunder som 

behövde resa.

•  Flex 10/30 Öresund 
Den 1 juli lanserade vi flexbiljetten även 

för våra kunder som pendlar över sundet. 

•  Tillsammans ger vi kärleken skjuts! 
I samband med World Pride i augusti 

kunde skåningarna njuta av färgsprakande 

busshållplatser och dekorerade bussar. På 

detta sätt ville vi uppmärksamma alla 

människors lika värde och okränkbara rätt 

att vara sig själva. 

•  Pilot Företag Komplett 
I augusti startade en pilot med ett antal 

företag som testade vårt nya koncept 

Företag Komplett. Syftet med konceptet 

är att ge företag incitament att erbjuda 

sina anställda förmånen att pendla kollek-

tivt till och från jobbet.  

•  Pilot Tågkompis 
Under september gjorde vi en pilot på 

konceptet tågkompis. En slags ambule-

rande servicevärdar som rörde sig på sta-

tioner och i trafiken för att hjälpa till och 

förekomma olika situationer. Konceptet 

blev mycket populärt bland våra kunder 

och är planerat att komma tillbaka under 

2022. 

•  Nu reser vi vidare tillsammans 
Med kampanjen ”Nu reser vi vidare till-

sammans” ville vi på ett lättsamt sätt visa 

att det är okej att resa med oss igen och 

samtidigt lyfta våra biljetter, såsom enkel- 

och flexbiljetten. Pågick september till 

november, då pandemin tyvärr tog fart 

igen och restriktionerna ökade.

•  10 enkla 
Vi fick ytterligare en ny biljett i vårt sorti-

ment under oktober, nämligen 10 enkla. 

Biljetten är en del i arbetet för att få skå-

ningarna att börja resa kollektivt igen och 

blir ett alternativ för den som reser kollek-

tivt då och då. 10 enkla ger fem procent 

rabatt på ett paket med 10 enkelbiljetter 

som kan användas inom 90 dagar från 

köpet.

•  Apple Pay för att köpa biljett 
I oktober lanserades Apple Pays express-

läge för att köpa biljett på Skånetrafikens 

stadsbussar – som först ut i Skandinavien. 

Expressläget innebär att användaren kan 

lägga en låst mobil direkt på biljettläsaren 

för att köpa sin biljett inom staden.  

Detta helt utan att låsa upp eller verifiera 

köpet. Nyheten fick stort genomslag i 

teknikmedia.

•  Tillgänglighetsanpassad hemsida 
Under året gjordes ett stort arbete med att 

tillgänglighetsanpassa skanetrafiken.se. 

Själva lanseringen gjordes under oktober, 

med migrering till en helt ny version av 

EPI, ny startsida och nytt Mitt konto.

•  De första eldrivna  
regionbussarna i Skåne 
En stor nyhet i december var att vi fick  

de första eldrivna regionbussarna i Skåne. 

Bussarna började bland annat köra på 

linje 300 mellan Malmö Hyllie och  

Falsterbo. Under våren 2022 rullades  

bussarna ut på andra regionbusslinjer. 

•  Söderåsbanan öppnar 
Söderåsbanan öppnade för persontrafik  

i december. Det innebär att det nu går 

snabbt och smidigt att ta sig till Malmö 

från Åstorp och de nya stationerna i  

Billesholm, Kågeröd och Svalöv med 

Pågatågen. 

•  Pilot Flexibla nattstopp 
Den 12 december startade Skånetrafiken 

ett pilotprojekt med flexibla nattstopp. 

Som ett led i Skånetrafikens trygghetsar-

bete kommer man nu att testa och utvär-

dera pilotprojektet för att se om detta är 

något som ger resenärerna ett ökat värde.

•  Flera nya bussavtal 
Den 12 december trädde tre nya bussavtal 

i kraft. I Ängelholm stad och region, Ystad 

stad och region och Malmö region tog 

Bergkvara över trafiken. Det innebär bland 

annat att alla stadsbussar i Ängelholm  

nu är eldrivna och att de första eldrivna  

regionbussarna rullat ut. 

•  Julbiljett och julkänsla! 
För första gången erbjöd Skånetrafiken en 

julbiljett. Syftet var att vinna tillbaka kun-

der efter coronapandemin. Med biljetten 

kunde man resa fritt i hela Skåne från 17 

december till 9 januari. Vi spred också en 

härlig julkänsla genom bland annat två 

helfolierade MalmöExpressen och flera 

utsmyckade väderskydd runtom i Skåne.

Året 2021
Trots att pandemin gick in på sitt andra år fortsatte  
hjulen att snurra på Skånetrafiken. Här hittar du några  
av de spännande aktiviteter som vi genomförde.
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Vår mission beskriver varför vi finns till och vad vi ska göra.  
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg i det hållbara samhälls- 
byggandet. Missionen visar på ett tydligt sätt att hållbarhetsfrågor 
är kärnan i vår verksamhet och genomsyrar allting vi gör. För att  
säkerställa ett proaktivt hållbarhetsarbete med kontinuerlig fram-
drift har alla medarbetare på Skånetrafiken ett ansvar att aktivt 
delta i hållbarhetsarbetet. Hållbarhet är en del av allas målkort.

Vår 
mission
Vi gör det enkelt att resa hållbart.  
I tid, tryggt och med enastående service.  
Att resa med Skånetrafiken är väl använd tid. 
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Våra fokusområden och mål
Varje resa som görs kollektivt och inte med egen bil sparar miljön och skapar samhällsnytta. 
Därför är våra verksamhetsmål även våra viktigaste hållbarhetsmål. 

40 %  
marknadsandel 
av motorburna  
resor 2030

8 av 10 
kunder ska vara  
nöjda med  
Skånetrafiken 2025

Vårt hållbarhetsprogram

Hållbarhetsprogrammet är Skånetrafikens styrdokument för hållbarhetsarbetet och det är 
antaget av Skånetrafikens ledningsgrupp och kollektivtrafiknämnden. Skånetrafiken har tre 
fokusområden för hållbarhetsarbetet och mål inom varje fokusområde som följs upp med hjälp 
av handlingsplaner och nyckeltal. 

NyckeltalHandlingsplanerMål

Fokusområden
-  Klimatneutralitet och  
 energieffektivitet

- Ren luft, minimerat * 
 buller och inga  
 farliga kemikalier

- Ansvarstagande i  
 leverantörskedjan  
 och i lokalsamhället

Ärlig utvärdering  
av resultat i  
förhållandet till  
målen, eventuell  
förbättring  
och rapportering.

Skånetrafiken levererar hållbara resor i Skåne.  
Våra resor:

-  är till för alla, de är trygga och tillgängliga

-  öppnar upp Skåne och bidrar till ett levande Skåne

-  är klimatsmarta

-  är enkla och väl använd tid

-  bidrar till hälsosammare stadsmiljöer och  
 därmed bättre hälsa

-  bidrar till ökad livskvalitet

-  ger plats till flera grönytor och mötesplatser

-  bidrar till att bryta barriärer och ökad  
 jämlikhet i samhälle

-  ska ha hållbara leveranskedjor

-  finansieras bland annat genom en ansvarsfull  
 hantering av skattepengar och en ekonomi i balans

-  planeras, genomförs och utvecklas av medarbetare  
 som har bra villkor och som trivs med sitt arbete

-  är ett viktigt verktyg för att bygga ett mer  
 hållbart samhälle

För Skånetrafiken är det viktigt att definiera vad hållbarhet är och hur vi arbetar för att öka hållbarheten  
i vår verksamhet och i relationerna till våra intressenter. Hållbarhet har tre dimensioner – en miljömässig, 
en social och en ekonomisk dimension. Där dessa tre dimensioner möts uppstår hållbarhet. 

Vår definition av en hållbar resa
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Fokusområde 1.
Klimatneutralitet och energieffektivitet 

Skånetrafiken har tagit ett inriktningsbeslut som innebär att vi ska arbetar för att uppnå en klimatneutral 
kollektivtrafik (inriktningsbeslutet gäller både den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken).  
Klimatneutralitet innebär att utsläppen från kollektivtrafiken under hela livscykeln från produktionsfasen 
till drifts- och avvecklingsfasen är noll. 

Våra tre fokusområden

Allmän kollektivtrafik (tåg- och busstrafik inklusive Öresundtågstrafiken): 
Alla våra resor med buss, spårvagn, tåg och serviceresor med elbil eller biogasbil är märkta med Na-
turskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Att trafiken uppfyller licenskraven kontrolleras årligen av 
Naturskyddsföreningen. Alla våra resor genomförs med förnybara drivmedel såsom förnybar el märkt med 
Bra Miljöval, biogas eller biodiesel. För att vi ska bli ännu vassare ska den allmänna kollektivtrafiken till 
den 31 dec 2025 ha: 

(g/pkm betyder gram per personkilometer. Personkilometer är kilometer som kunden transporteras i kollektivtrafiken.)

Särskild kollektivtrafik (färdtjänstresor och sjukresor): 
När det gäller våra serviceresor körs även dessa främst på förnybart bränsle såsom biogas eller förnybar 
el. En del av serviceresorna (till exempel fordon som transporterar kunder med bår) körs dock idag med 
dieselfordon som tankar vanlig fossildieselmix. CO2-utsläppen från dessa resor klimatkompenseras genom 
CDM-projektet FN Gold Standard. Detta är ingen optimal lösning utifrån ett miljöperspektiv men nöd-
vändigt för tillgängligheten för våra kunder. I framtiden vill vi även att dessa resor ska köras på förnybara 
energislag såsom förnybar el, biogas eller förnybart producerad vätgas.

Strategi för energianvändning:
Hållbarhetsprogrammet innehåller även en strategi för energianvändning som prioriterar att använda det 
drivmedel som har så bra reduktionsvärde för koldioxid som möjligt. Drift med förnybar el märkt med Bra 
Miljöval är prioriterad i trafiken, där detta inte är möjligt ska biogas eller förnybart producerad vätgas  
användas. Biodiesel får endast användas om drift med förnybar el, biogas eller förnybart producerad  
vätgas inte är möjligt. Drivmedel som är producerad på palmolja, palmoljerester eller soja är inte tillåtet 

att användas i Skånetrafikens trafik. 

- minskat tågdriftens koldioxidutsläpp (g/pkm) med 4 procent jämfört med 2019 års nivåer 
- minskat koldioxidutsläppen (g/pkm) från driften av stadsbusstrafiken med minst  
 50 procent jämfört med 2019 års nivåer
- minskat koldioxidutsläppen (g/pkm) från driften av regionbusstrafiken med minst  
 50 procent jämfört med 2019 års nivåer

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

Målet är att senast den 31 december 2025 ska klimatutsläppen från  
driften av serviceresor (mätt i gram koldioxid/personkilometer)  
minskat med minst 30 procent jämfört med 2019 års nivåer.

Alla våra resor med  
buss, spårvagn, tåg och serviceresor  

med elbil eller biogasbil är märkta  
med Naturskyddsföreningens  

märkning Bra Miljöval. 
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Inga farliga kemikalier 
Kemikalier kan vara ett hot både mot vår hälsa och mot miljön. Kemiska ämnen finns överallt 
omkring oss och de tas upp av våra kroppar. Vissa kemikalier klassas som särskilt farliga, då de till 
exempel är cancerogena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande eller hormonstörande. Dessa 
ska varken människor eller miljön utsättas för. Därav vår inriktning att trafiken inte ska ge upphov 
till exponering för särskilt farliga kemikalier. 

Fokusområde 2. 
Ren luft, minimerat buller och inga farliga kemikalier (hälsoperspektiv)

Fokusområde 3. 
Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan och i lokalsamhället (socialt perspektiv)

Skånetrafiken arbetar aktivt för att minska buller, avgaser och farliga kemikalier som uppstår inom trafiken. 
Detta gör vi bland annat genom att köra delar av vår trafik med eldrift. Vi ställer krav i upphandlingar på att 
nya fordon ska ha bra avgas- och bullerprestanda. Skånetrafiken arbetar aktivt med att utreda och hantera  
kemikalier som till exempel är inbyggda i material i våra fordon. Detta gör vi för att förhindra att varken  
kunder eller personal exponeras för diffusa utsläpp. Vi har även valt att använda miljömärkta tyger till  
sätena i våra fordon eftersom det traditionellt sett används mycket kemikalier vid tygframställningen. 

Vår inriktning är att 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. Skånetrafiken tillämpar Region Skånes uppfö-
randekod för leverantörer i sina avtal med alla sina leverantörer Både Skånetrafikens leverantörer och 
leverantörernas leverantörer (så kallade underleverantörer) omfattas av koden.

Buller
Det är främst buller från busstrafiken som våra kunder och samhället i stort uppfattar som negativt. 
I våra bussavtal ställer vi bullerkrav för att säkerställa en så bullerfri busstrafik som möjligt.  
Bullernivåerna kommer att minska ytterligare genom att vi ställer om till eldrift. För att minska 
bullret från den allmänna kollektivtrafiken har följande mål valts:

Mål: Buller från busstrafiken ska minska
Delmål: Samtliga bussar som används i vår trafik ska uppfylla certifieringsvärden avseende  
utvändigt buller.

Avgaser
För att minska avgaser i form av kväveoxider och partiklar från vår trafik med förbränningsmotor har 
vi satt upp följande mål för den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken:

All ny trafik som upphandlas med förbränningsmotor ska uppfylla senaste utsläppsklass.

Socialt ansvarstagande i lokalsamhället
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att uppnå social hållbarhet i samhället. Kollektivtrafiken i 
Skåne är till för alla, den är inkluderande, för samman människor och skapar mobilitet på jämlika villkor.

Inriktning: Kollektivtrafiken är en möjliggörare och bidrar till att skapa social nytta i Skåne.
Mål: Kollektivtrafiken tillhandahåller hållbara resor för alla i Skåne. Den är inkluderande  
och bidrar till ökad jämlikhet i samhället.
Mål: Skånetrafiken ska säkerställa barns och ungas rättigheter i hela sin verksamhet.

Kollektivtrafiken i  
Skåne är till för alla,  
den är inkluderande,  

för samman människor  
och skapar mobilitet  

på jämlika villkor.
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Mål

Mål

Mål

Mål

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, funktions- 
nedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade  
i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

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 vägtrafik- 
säkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafi-
ken, 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 miljö- 
påverkan per person, bland annat genom att ägna  
särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt  
hantering av kommunalt och annat avfall.

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och  
produktionsmönster. 

12.7 Främja hållbara offentliga upphandlings-
metoder, i enlighet med nationell politik och 
nationella prioriteringar.

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.

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

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

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. 

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 rekreations-
ytor. Alla våra resor med tåg och buss genomförs 
med förnybara bränslen vilket bidrar till minskade 
klimatutsläpp och ger våra kunder möjlighet till  
klimatsmart resande. 

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.

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.

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.

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.

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 hållbarhets-
målen som antogs av FN 2016 inom ramen för Agenda 2030.

Mål

Mål

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.

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.

7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättrings- 
takten vad gäller energieffektivitet

Skånetrafikens resor genomförs med förnybara 
bränslen/förnybar energi. Detta gör vår trafik  
ännu klimatsmartare och bidrar även till en stor 
efterfrågan på förnybart drivmedel/förnybar energi 
på den svenska marknaden.

Genom vårt kontinuerliga energieffektiviserings- 
arbete och genom introduktion av eldrift i  
stadsbusstrafik bidrar Skånetrafiken till målet.

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.

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.
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Så arbetar vi för att säkerställa  
att våra mål uppfylls

Hållbarhetskrav som vi ställer på 
våra trafikföretag  

Gemensamt arbete för att öka håll-
barheten i våra leverantörskedjor

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  

De krav som Skånetrafiken ställer i trafikavtalen berör allt 
från användande av rätt bränsle/energi till socialt ansvars-
tagande 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, miljö-
anpassade däck, minimerad och säker kemikalieanvänd-
ning, användning av miljömärkta rengöringsmedel och 
miljömärkta sätestyger samt krav på certifierade miljö- 
ledningssystem. Vid elbussdrift är batterierna ett risk- 
moment, 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  

Skånetrafikens leverantörskedjor är precis som de flesta 
andra organisationernas leverantörskedjor globala och 
komplexa. Kopplat till dessa finns dessutom ett antal håll-
barhetsrisker. I alla våra avtal ingår hållbarhetskrav och 
Region Skånes Uppförandekod för leverantörer. Koden pekar 
ut lägsta ribban för hållbarheten i leverantörskedjorna. 

För att på ett bra sätt kunna följa upp efterlevnaden av 
Region Skånes uppförandekod och andra avtalsmässiga 

Skånetrafiken genomför årligen ett större antal revisioner 
på våra trafikföretag för att säkerställa att våra trafik- 
företag lever upp till hållbarhetskraven i våra avtal.   
I slutet av 2021 genomförde vi för första gången en håll-
barhetsrevision tillsammans med ett av våra trafikföretag. 
Tillsammans reviderade vi en belgisk busstillverkares 
hållbarhetsprestanda.  Tillverkaren kommer under 2022 
att leverera dubbelledade elbussar till trafiken på linje 8 i 
Malmö. Bussarna blir de första dubbelledade depåladdade 
elbussarna som sätts i drift i Sverige.  

Det var första gången i Sverige som en trafikhuvudman 
genomför en hållbarhetsrevision hos en fordonsleverantör 
tillsammans med sin trafikleverantör. Det är nämligen 
trafikföretagen som har den juridiska relationen till buss-
tillverkaren då det är de som köper in och äger fordonen i 
ett trafikavtal.  

Syftet med revisionen var att kontrollera hur busstill-
verkaren lever upp till Skånetrafikens och trafikföretagets 
hållbarhetskrav, speciellt till kraven i Region Skånes 
Uppförandekod för leverantörer. Revisionen hjälper både 
Skånetrafiken och trafikföretaget att identifiera hållbar-
hetsrisker i sina gemensamma leverantörskedjor och den 
öka möjligheten att hantera dessa identifierade risker inom 
ramen för revisionsprocessen. 

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.  

arbetsmiljö, att mänskliga rättigheter och grundläggande 
rättigheter i arbetslivet respekteras i hela leverantörs-
kedjan 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 2021 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 hållbarhetskrav- 
ställning omfattar även krav på implementering av barn-
rättsperspektivet i leverantörernas verksamhet.

Genom revisioner, granskningar av bränsleintyg och 
dialog med trafikföretagen i våra avtalsmöten följer vi  
upp att ovan nämnda krav uppfylls.

hållbarhetskrav har Skånetrafiken inlett ett samarbe-
te med Västtrafik, Trafikförvaltningen i Stockholm och 
frivilligorganisationen Ethical Trade Initiative (ETI). Det har 
bildats en arbetsgrupp för hantering av hållbarhetrisker 
och uppföljning av hållbarhetskrav i leverantörskedjorna 
främst kopplade till fordonstillverkning. 

Revisionen gjordes på plats i bussleverantörens fabrik i 
Belgien med stor transparens från busstillverkarens sida. 
Genom revisionen kunde vi konstatera att busstillverkaren 
bedriver ett väl fungerande miljö- och arbetsmiljöarbete.  
I Belgien finns liksom i Sverige en aktiv fackförenings- 
rörelse vars krav och överenskommelser hanteras av buss-
tillverkaren som arbetsgivare. Revisionen visade också  
att det finns utvecklingspotential i busstillverkarens håll-
barhetsarbete när det gäller hanteringen av hållbarhets-
risker i leverantörskedjorna. Inom ramen för den fortsatta 
revisionsprocessen kommer busstillverkaren, i dialog med 
trafikföretaget och Skånetrafiken, att vidareutveckla sitt 
arbete inom detta område.

Genom revisionen fick vi även inblick i och kunskap 
om busstillverkares hållbarhetsprestanda, utmaningar 
och hållbarhetsrisker. Den genererade värdefull informa-
tion och gav en gemensam bild över hållbarhetsriskerna 
och möjligheterna i våra gemensamma leverantörskedjor.  
Detta är av stor fördel i vårt arbete med att hantera håll-
barhetsrisker och öka både vår egen, trafikföretagens och 
busstillverkarnas hållbarhetsprestanda. 

Gemensam revision 
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En miljö- och  
klimatsmart kollektivtrafik 
Varje resa som genomförs med kollektivtrafiken istället för med bil är en vinst för klimatet.  
I snitt minskar klimatutsläppen från resan med över 90%. Ännu bättre är det självklart att gå eller cykla. 

Under 2021 fick Skånetrafiken en ny och utökad licens för 
Bra Miljöval. När Naturskyddsföreningen uppdaterade sina 
licenskriterier fick Skånetrafiken söka om sin licens enligt 
de nya kriterierna. Då passade vi på att även söka licensen 
Bra Miljöval för resor med spårvagn samt med färdtjänst 
och sjukresor (serviceresor) som drivs med biogas och 
förnybar el. 

Skånetrafiken är därmed den första licenstagaren som 
har fått en licens Bra Miljöval för samhällsbetalda service-
resor. Numera är alltså alla våra resor med tåg, buss, spår-
vagn och serviceresorna som körs på biogas och förnybar  

Under 2021 minskade resandet med den allmänna kollektivtrafiken med 6 procent jämfört med 2020.  
Sammanlagt har resandet minskat med 36 procent under coronapandemin. Totalt gjordes under 2021  
cirka 100,9 miljoner resor. 

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 2021 ut i snitt 12 gram koldioxid (CO2) per personkilometer vilket är 
en minskning jämfört med 2020 års nivåer. 

Hela vår trafik släppte under 2021 ut i snitt 12 gram koldioxid per personkilometer1. En snittbil i Sverige släpper  
ut 162 gram/personkilometer2. Det innebär en genomsnittlig besparing på 93 procent av klimatutsläppen om  
du reser kollektivt jämfört med om du kör bil. Tåget släpper ut ännu mindre CO2, nämligen enbart 2,0 gram per 
personkilometer. För CO2-utsläppen från en bilresa kan du resa samma sträcka 81 gånger med tåg. 

el märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. 
Skånetrafiken genomgår årligen en revision genomförd av 

en extern revisor för att säkerställa att licensvillkoren uppfylls.

Ny licens Bra Miljöval 

Allmän kollektivtrafik (tåg-, buss- och spårvagnstrafik)

Minskad klimatpåverkan jämfört med bil

För mer information om kriterier 
och licensvillkor se:  
https://www.bramiljoval.se/
omraden/persontransporter/

I genomsnitt sparar du 93  
procent av klimatutsläppen  
om du reser kollektivt  
istället för med bil.

CO2 utsläpp: 12 gram/pkm kontra 162 gram/pkm med bil

Res kollektivt 
om du vill göra  
en miljöinsats  

på riktigt

0 6015 75 12030 90 13545 105 150 165 180
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Kundnöjdheten  
låg 2021 på 88 %*

*mätt på senaste resan

Under 2019 räknade vi på den klimatnytta som vår allmänna kollektivtrafik (tåg och bussar) hade skapat  
genom att ta marknadsandelar från bilen. Genom att våra kunder reser med oss i stället för med bil minskade  
de årliga CO2-utsläppen i Skåne med cirka 400 000 ton3. Under 2021 besparade våra kunders resor klimatet  
cirka 263 000 ton CO2-ekvivalenter.

Trots att vår trafik drivs med förnybara bränslen genererar driften vissa CO2-utsläpp räknat utifrån ett livscy-
kelperspektiv. Jämfört med hur mycket CO2-utsläpp vår trafik sparar så är dessa utsläpp dock mycket små. De 
uppgick under 2021 till 21 600 ton CO2, en minskning med 11 procent jämfört med 2020. CO2-utsläppen räknat 
per körd kilometer minskade med 8 procent under 2022 jämfört med 2021.

Sammanlagt förbrukade trafiken 575 Gigawattimmar energi under 2021 vilket är en minskning med två procent 
jämfört med 2020. Mätt i kilowattimme per personkilometer (kWh/pkm) uppgick energieffektiviteten under 2021 
till 0,31 kWh/pkm. Detta är en tydlig försämring jämfört med 2019 då energieffektiviteten låg på 0,19 gram per 
personkilometrar. Försämringen beror på minskat resande under coronapandemin. 

Tack vare avtalskravet på Euro 6 i förbränningsmotorer och införandet av förnybar elbussdrift har avgasutsläp-
pen från våra fordon minskat kontinuerligt varje år. Detta gällde även 2021 där kväveoxidutsläppen per körd kilo-
meter minskade med 12 procent och partikelutsläppen med 11 procent. Genom övergången till elbussdrift minskar 
även bullerbelastningen från vår fordonsflotta. Under 2020 uppgick antalet helelektriska bussar i vår trafik till 
167 stycken vilket motsvarar 17 procent av vår fordonsflotta. För en mer detaljerad redovisning av miljönyckeltal 
avseende allmän kollektivtrafik se tabellen på sidan 38.

1 Beräkningen bygger på Skånetrafikens bränslesiffor som årligen  
 kontrolleras av extern revisor inom ramen för Bra Miljöval-licensen.
2 Siffran baseras på Trafikverkets uträkningar utifrån ett livscykelperspektiv  
 och en snittbeläggning i bilen på 1,3 personer. Handbok för  
 vägtrafikens luftföroreningar.
3 Källa: Skånetrafikens klimatnytta, en modell för beräkning av  
 kollektivtrafikens positiva klimatpåverkan, Calluna 2020.

Särskild kollektivtrafik - serviceresor (färdtjänst- och sjukresor)

Efter en 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 pro-
ducerad. 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 stäl-
la om driften med dieseldrivna specialfordon till det förny-
bara drivmedlet HVO100. I stället fortsätter våra trafikföre-
tag 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 mer-
kostnad 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 2021 till endast 537 ton 
CO2. CO2-utsläppet per körd kilometer var 14 gram. För 
en mer detaljerad redovisning av miljönyckeltal avseende 
serviceresor se tabellen på sidan 40 .

När det gäller färdtjänst- och sjukresor har vi en omvänd 
filosofi jämfört med våra tåg-, spårvagns- och bussresor. 
Eftersom dessa resor inte ger lika stor möjlighet till samå-
kning 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 speci-
alfordon) uppgick under 2021 till 1,3 miljoner resor, vilket 
är en ökning jämfört med 2020. Detta beror på att vi under 
coronapandemin tog ett beslut om att enbart erbjuda en-
samresor 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 kollektivtra-
fik. En förutsättning är att den allmänna kollektivtrafiken 
är anpassad till dessa personers särskilda behov. Alla våra 
bussar och tåg är därför tillgänglighetsanpassade. Under 
2021 genomförde kunder som är berättigade till färdtjänst 
278 000 resor i den allmänna kollektivtrafiken. Detta en 
liten ökning jämfört med 2020, men en kraftig minskning 
jämfört med 2019 då det genomfördes 522 000 resor – en 
konsekvens av coronapandemin. 

Alla serviceresor med personbil kördes under 2021 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 använ-
darkrav, till exempel lågt insteg, som begränsar urvalet  
av fordon. Skulle dessa resor ställas om till förnybart driv-
medel så finns det enbart HVO100 att välja på. 

Serviceresor som körs på biogas 
och förnybar el är numera märkta 
med Bra Miljöval.
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En kollektivtrafik för alla 
Skånetrafikens uppdrag är att erbjuda hållbara resor för alla. Barn och unga, äldre och personer med funktions-
variationer är särskilt sårbara grupper i samhället. I vår trafik tar vi hänsyn till dessa resenärer, oavsett om de 
reser med den allmänna kollektivtrafiken (tåg, bussar och spårvagn) eller med särskilda kollektivtrafiken via 
färdtjänst eller sjukresa. 

Gruppen äldre och personer med funktionsnedsättning visade sig vara en extra viktig grupp att skydda under 
pandemin. Skånetrafikens insatser med att arbeta aktivt med enkel information och behovsanpassade servicere-
sor bidrog till att kunder kunde resa på ett tryggt sätt och delta i samhället på lika villkor.

Ett fokusområde för 2021 var att göra Skånetrafikens digitala miljöer, tjänster och dokument mer tillgängliga 
för våra kunder. Det innebär att både hemsidan, appen och de dokument som finns på hemsidan ska uppfylla 
webbdirektivet. Under året utökade vi även ledsagningen till ledsagning från buss till tåg. De kunder med  
funktionsvariation som tidigare inte har hittat till mötesplatser, kan nu beställa en ledsagare som möter upp 
kunden vid bussen för att sedan hjälpa kunden till rätt tåg. Vi har även påbörjat en digital vidareutveckling av 
serviceresor. Tester genomfördes under 2021 för att kunder ska kunna beställa serviceresor via digitala tjänster.

Projekt inom ramen för tillgänglighet och barnrättsfrågor:

- Utökat erbjudande om ledsagning från buss till tåg samt utredning av förutsättningar  
 för att utöka ledsagning till flera stationer

- Skånetrafikens arbetsgrupp för tillgänglighet har varit med och säkerställt att nya  
 biljettväderskydd är anpassade till personer med särskilda behov.

- En del av vår ombordpersonal bär trygghetskameror. Vi har samarbetat med  
 funktionsorganisationerna för att säkerställa att personalen tar hänsyn till personer  
 med särskilda behov vid inspelning av ljud och bild vid hot.

- Anpassning av hemsidan utifrån WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). 
- Test av ramper för Öresundstågen och spårvagnarna i Lund.
- Hörselslingor på tågen uppdaterades. 
- Barnrättsarbete- Handlingsplan för barnens rättigheter togs fram.
- Likabehandling- Utbildning i mänskliga rättigheter och barnkonventionen togs fram. 

Barn, äldre och personer med funktionedsättning har särskilda behov på hållplatser. På en övergripande  
nivå är behoven ganska lika för dessa grupper, då de kan behöva fysiska tillgänglighetsanpassningar, anpassad 
information och i högre utsträckning stöd och hjälp för att kunna resa kollektivt på ett tryggt sätt. 

För att resenärer med särskilda behov ska kunna nyttja kollektivtrafiken arbetar vi aktivt med att hållplatsen 
ska vara utformad så att den är lättorienterad, erbjuder enkel och lättläst skriftlig eller talad information, erbjuder 
tillgängliga sittplatser och att taktila stråk eller naturliga ledstråk inte korsas av fysiska hinder. 

Skånetrafikens målsättning:

- 95 procent av hållplatser med fler än tio påstigande per vardag på statligt vägnät ska  
 vara tillgänglighetsanpassade senast år 2030. Etappmål 80 procent år 2025.

- 95 procent av hållplatser med fler än 15 påstigande per vardag på kommunalt vägnät ska  
 vara tillgänglighetsanpassade senast år 2030. Etappmål 90 procent år 2025.

För att en hållplats ska klassificeras som tillgänglighetsanpassad krävs busskantstöd R17 för att enkelt  
stiga på och av bussen, ledstråk till påstigningsplats samt kontrastmarkering längs med ledstråk och  
kantsten. Kraven skärptes 2016 för att öka tillgängligheten, bland annat inkluderades kontrastmarkering,  
och vi arbetar löpande för att uppgradera de hållplatser som saknar detta. Under 2021 uppgraderades  
tillgängligheten på cirka 25 hållplatslägen på statlig väg. Cirka 15 hållplatser på statlig väg och 40 på  
kommunal väg tillgänglighetsanpassades.

Hållplatser för resenärer med särskilda behov

Fokusområden 2021 

Andel anpassade  
tidigare kravställning

Hållplatslägen med fler än 10 påstigande/vardag  

på statlig väg

Hållplatslägen med fler än 15 påstigande/vardag  

på kommunal väg

75 %

51 %

28 %

31 %

Andel anpassade  
gällande kravställning

Tabellen nedan anger andelen tillgänglighetsanpassade hållplatslägen utifrån nuvarande respektive tidigare kravställning.

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 pilot-
projekt för en trygghetslinje. Under 2021 genomfördes också en uppstart av flexibla nattstopp. Som ett led i 
Skånetrafikens trygghetsarbete kommer man nu testa och utvärdera om detta är något som kan ge resenärerna 
ett ökat värde. Under 2022 kommer ytterligare en pilot att starta med live kamerabevakning ombord på några 
busslinjer i Malmö. Denna pilot ska utvärdera om vi med hjälp av tekniken kan skapa en tryggare kollektivtrafik. 

Vi har utökat 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 spelar en stor betydelse för den hållbara utvecklingen.  
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Fortsatta utmaningar

För att kollektivtrafiken ska kunna bidra till ökad hållbarhet i samhället behöver den ta resor från bilen. 
När skåningen ska resa är dock bilen fortfarande det främsta färdmedelsvalet. 2021 var det 64 procent  
som valde bilen, 17 procent reste med kollektivtrafiken och 16 procent cyklade eller gick.

I den nationella kundundersökningen Kollektiv-
trafikbarometern ställer vi löpande frågor till  
skåningen om kundnöjdhet, resvanor och  
attityder till kollektivtrafiken. Under 2021  
samlade vi in svar från 800 personer varje  
månad. Branschorganisationen Svensk  
Kollektivtrafik ansvarar för undersökningen.

Marknadsandel
Det totala antalet kollektiva resor delat på  
det totala antalet motoriserade resor

Kunder
De som reser med Skånetrafiken minst  
1-3 dagar per månad 

Icke-kunder
De som reser med Skånetrafiken färre  
dagar än 1-3 dagar per månad

Allmänheten 
Samtliga respondenter

På grund av coronapandemin har en stor del av Skånes kollektivtrafikresenärer ändrat sina resvanor och väljer  
bilen istället för tåget eller bussen. För helåret 2021 uppgick kollektivtrafikens marknadsandel till 21 procent av 
alla motorburna resor. 2020 var marknadsandelen 22 procent och 2019 låg den på 32 procent. 

Högst marknadsandel har vi i åldersgruppen 15-19 år. Den sjunker sedan successivt med stigande ålder.  
Marknadsandelen är högre bland kvinnor än bland män och skillnaden mellan könen har ökat under  
coronapandemin. Marknadsandelen är störst i Malmö och Lund. 

Kundnöjdheten har signifikant förbättrats under 2021 jämfört med 2020. För helåret 2021 var 59 procent nöjda 
medan motsvarande siffra för 2020 var 56 procent. Det som påverkar kundnöjdheten mest är den upplevda  
punktligheten följt av att det ska vara enkelt och tryggt. Dessa tre faktorer har varit de viktigaste under de  
senaste tre åren. Frågan om det är prisvärt att resa med Skånetrafiken spelar också roll.

Kollektivtrafikens marknadsandel och nöjda resenärer

Fakta om  
Kollektivtrafikbarometern

Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna

15–19 år 20–25 år 26–44 år 45–64 år 65–85 år

Marknadsandel kön och ålder, allmänheten 

Källa: Kollektivtrafikbarometern. Skånetrafikens mål är att nå 40 procents marknadsandel år 2030.

Kollektivtrafik        Annan motorburen trafik
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Allmänheten, Vilket var det huvudsakliga färdmedlet under denna resa? 

Källa: Kollektivtrafikbarometern. Skånetrafikens mål är att nå 40 procents marknadsandel år 2030.

Kollektivtrafik        CykelBil Gång Annat
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NKI kund: Hur nöjd är du sammanfattningsvis med Skånetrafiken? 

Källa: Kollektivtrafikbarometern. Skånetrafikens mål är att 8 av 10 kunder ska vara nöjda år 2025. 
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Vi har under 2021 genomfört en rad revisioner hos våra 
trafikföretag för att säkerställa efterlevnad av våra håll-
barhetskrav i avtalen. När det gäller våra miljökrav 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 säkerställande av våra avtalskrav  
avseende socialt ansvarstagande inom de fyra områdena 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, arbetsmiljö och icke- 
korruption samt av kraven i Region Skånes uppförandekod 

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 
mål med minskade klimatutsläpp. Men det har 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 billig och hållbar råvara verkade det 
som. Men vid en närmare granskning visade det sig 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 kränkningar av mänskliga rättigheter. 

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 drivmedlens/energins produktion. 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 ta reda på 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. 

Under 2020 och 2021 har vi även deltagit i ett projekt tillsammans med andra trafikhuvudmän i Norden för att  
ta fram ett frågebatteri om bussars miljö- och klimatavtryck. Frågebatteriet, som även har skickats ut på remiss  
till fordonstillverkare, planerar vi att använda i våra trafikupphandlingar framöver för att premiera fordon vars  
tillverkning har gett upphov till mindre klimat- och miljöpåverkan. På detta sätt sänder vi tydliga signaler till  
fordonstillverkare om våra miljöambitioner.  I framtiden vill vi att vår trafik körs med klimatneutrala fordon. 

Vi har identifierat stora fördelar med en elektrifiering av busstrafiken, framför allt i städer. Eldriften minskar  
trafikens bullernivåer och energiförbrukning och den släpper inte ut några avgaser från avgasröret. Även  
bussförarnas arbetsmiljö förbättras. Vid användning av förnybar el märkt med Bra Miljöval genereras dessutom 
endast mycket låga klimatutsläpp i driftsfasen. 

Dock har vi idag inte hela bilden av bussbatteriernas livscykelpåverkan på människor och miljö. Därför genomförde 
vi under 2019 tillsammans med LTH, IVL och Rädda barnen ett batteriprojekt med syfte att utreda bussbatteriers  
miljöpåverkan och påverkan på mänskliga rättigheter under hela batteriets livscykel. Projektet utmynnade i förslag 
på upphandlingskrav för att minska elbussbatteriernas klimatavtryck och påverkan på mänskliga rättigheter och  
barnens rättigheter. Resultaten från batteriprojektet diskuterade vi även med våra trafikföretag i en workshop  
och sedan 2020 har vi infört nya hållbarhetskrav avseende batterier i våra trafikupphandlingar. 

 I vårt batteriprojekt uppmärksammade IVL och Rädda Barnen risker för brott mot barns rättigheter i samband  
med batteritillverkning. I projektet uppmärksammades framför allt brytning av kobolt i främst den Demokratiska 
Republiken Kongo. Det är en process i tillverkningen av batterier 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 har i sin projektrapport gett Skånetrafiken förslag på 
kompletteringar till Region Skånes Uppförandekod för Leverantörer för att minska risken för brott mot barns  
och ungas rättigheter i leverantörskedjorna. 

Baserat på dessa rekommendationer har vi tillsammans med Västtrafik och Rädda Barnen tagit fram konkreta  
upphandlingskrav till våra trafikupphandlingar. Kraven ger systematik, struktur och tillvägagångssätt i arbetet med 
att förebygga och vid behov avhjälpa brott mot barns och ungas rättigheter i leverantörskedjorna. Utöver detta 
innehåller upphandlingskraven en del 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. Kraven har införts i  
Skånetrafikens hållbarhetsbilaga under 2021.  

för leverantörer ser vi förbättringspotential i trafik- 
företagens arbete. Våra riskanalyser visar på en risk när  
det gäller produkter som är tillverkade i länder med hög 
risk för brott mot mänskliga rättigheter. Speciellt i arbetet 
med att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter i 
leverantörskedjorna vid produktion av fordon till trafik- 
avtalen ser vi en utmaning både för vår egen organisation 
och för våra trafikföretag. 

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 upp-
märksammades på problematiken med PFAD och palmolja 
i biodiesel och insåg att det även i vår trafik körs biodiesel 
på PFAD, förbjöd vi all användning av drivmedel baserade 
på palmolja och palmoljerester i våra nya avtal. Dock finns 
det fortfarande äldre avtal där biodiesel på PFAD före-
kommer. Under 2020 upphandlade vi en majoritet av vår 
regionbusstrafik på biogas och förnybar el samt en mindre 
del (dubbeldäckardrift) på biodiesel RME. HVO-drift har på 
grund av problematiken som beskrivs ovan uteslutits från 
upphandlingen. 

Uppföljning av avtal

Ohållbara biodrivmedel

En klimatneutral kollektivtrafik 

Batteriers hållbarhetspåverkan 

Säkerställande av barns och ungas rättigheter i leverantörskedjorna 
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Det här är Skånetrafiken

Leverans till kund

Stab

Affärsområde 
Buss

Affärsområde 
Tåg

Affärsområde 
Serviceresor

Strategi och affär

Digitalisering 
och IT

Försäljning och 
marknad

Kundservice och 
kundledning

Trafikdirektör
Ledningsstrateg/
stf trafikdirektör

(HR, ekonomi och intern service)

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 region- 
fullmäktige och är ett av de viktigaste dokumenten för 
regionfullmäktiges styrning av kollektivtrafiken i Skåne  
och för Skånetrafikens verksamhetsutveckling.

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 upp-
handlade 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 
information om vår organisationsstruktur se organisations-
schemat 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.
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Skånetrafikens tillämpningsanvisning  
för Region Skånes miljöpolicyPolicyer som styr  

oss i vårt arbete

 • 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

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.

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.

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 livs- 
kvalitet. 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 energi- 
effektiv 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 andra delar av världen. För att bidra till att uppfylla Region Skånes miljöpolicy 
och Region Skånes och Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsmål ska våra medarbetare: 

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 till- 
fredsställande 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 diskrimine-
ringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros- 
uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, och oavsett socioekonomiska förhållanden. 

Region Skånes miljöpolicy

Region Skåne
 • effektiviserar resursanvändningen genom att gå mot en 
cirkulär ekonomi som leder till minskat inflöde av 
resurser och minskat utflöde av avfall.

 • har ett lågt utsläpp av växthusgaser i hela 
leverantörskedjan inom ramen för den utsläppsnivå som 
tillåts för att uppnå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet för 
att 2045 vara klimatneutrala. Region Skåne är 
fossilbränslefritt inom egen verksamhet, med inköp av 
förnybara och fossilfria energislag, och driver 
omställningen i leverantörsleden.

 • inför effektoptimering som en del i arbetet med att bidra 
till ett stabilt elsystem och utreder vilka verksamheter i 
regionen som har en potential till mer flexibel 
användning av energi där effektoptimering är relevant.

 • ställer krav på energieffektiva lokaler vid ny- och 
ombyggnation samt i externa hyresavtal.

 • fasar ut särskilt farliga ämnen ur leverantörskedjan så 
långt som möjligt och dessa ämnen ingår inte i 
produkter, livsmedel, varor, insatsråvaror, material och 
byggnader annat än i undantagsfall.

 • bidrar till att den samlade, farliga exponeringen av 
ämnen och läkemedel minskar.

 • har en produktion och konsumtion som är miljömässigt 
hållbar.

 • sprider kunskap om samspelet mellan människa, hälsa 
och miljö och har miljömedvetna medarbetare.

 • väljer miljöanpassade varor, produkter, tjänster och 
teknik där så är möjligt ur ett kvalitetsmässigt, 
patientsäkert och ekonomiskt perspektiv. Region Skåne 
ställer miljökrav på upphandlade leverantörer av tjänster 
som om Region Skåne själv hade levererat tjänsten.

Region Skånes vision är framtidstro och livskvalitet. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, tand-
vård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne. Region Skåne samarbetar med andra regioner 
och organisationer i och utanför Sverige. Miljöpolicyn omfattar Region Skånes samtliga verksamheter, 
nämnder och styrelser, hel- och majoritetsägda bolag samt verksamheter som arbetar på uppdrag av Region 
Skåne. Region Skånes medarbetare ska förebygga, minska och begränsa verksamhetens negativa
miljöpåverkan och stärka den positiva miljöpåverkan. Medarbetarna är Region Skånes viktigaste
tillgång och avgörande för att nå miljöprogrammets mål. Medarbetarnas engagemang för miljöarbetet
tas tillvara, främjas och utvecklas. Region Skånes miljöprofil är viktig för varumärket. Verksamheter
som helt eller delvis finansieras av Region Skåne tar ansvar för sin miljöpåverkan och bidrar till att
Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås.

 • miljökrav som ställs på leverantörer är relevanta 
och proportionerliga. Livscykelkostnader beaktas 
vid inköp och upphandling.

 • vid politiska beslut, planering, genomförande, 
produktval, upphandling, inköp, finansiering 
och utvärdering värderas och beskrivs eventuella 
miljökonsekvenser.

 • säkerställer att de strategiska miljömålen 
beaktas och efterlevs vid bidragsgivning, 
investeringar, upphandlingar och inköp.

 • ska vid upphandling och inköp i första hand 
prioritera närproducerade ekologiska livsmedel 
och närproducerade livsmedel, i andra hand 
ekologiska livsmedel från andra områden.

 • skyddar och stärker en resurseffektiv och hållbar 
markanvändning, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.

 • utgår ifrån miljömässiga kriterier vid investeringar 
och kapitalplaceringar och för en aktiv dialog 
med relevanta intressenter.

 • gynnar forskning, utveckling och innovation som 
bidrar till positiv miljöpåverkan.

 • bidrar till en miljömässig hållbarhet i hela Skåne 
och är en föregångare i detta arbete, samt är 
transparent med sitt miljöarbete och dess 
effekter.

 • Region Skåne följer gällande lagar och andra 
bindande krav samt verkar för ständiga 
förbättringar i arbetet med minskad 
miljöpåverkan och ökad energiprestanda. 

Region Skånes  
vision är framtidstro  

och livskvalitet.
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Nyckeltal

Skånetrafikens resultat för 2021 är 172 miljoner kronor högre än budget, och uppnår målet om en ekonomi  
i balans. De totala intäkterna för 2021 budgeterades till 6 408 miljoner kronor och utfall är 6 248 miljoner  
kronor (exklusive vidarefakturering på 105 miljoner kronor), det vill säga 160 miljoner kronor lägre än  
budget. 669 miljoner kronor av utfallet på intäkterna utgörs av stöd från stat och region, framför allt kopplat  
till covid-19 avseende minskade biljettintäkter och ökade kostnader.

Skånetrafikens totala kostnader för 2021 budgeterades till 6 408 miljoner kronor och utfall blev 6 077 miljoner 
kronor (exklusive vidarefakturering på 105 miljoner kronor), det vill säga 331 miljoner kronor lägre än budget.

2021Våra medarbetarenyckeltal 2020 2019

Medarberare

Kvinnor 

Män 

Heltid kvinnor 

Heltid män

Deltid kvinnor

Deltid män

Anställda i ledande befattningar

Kvinnor i ledande befattningar

Män i ledande befattningar 

Andelen kvinnor i ledanade befattningar

Andelen män i ledande befattningar

Sjukfrånvaro i snitt (kalenderdarar

Arbetsskador

Tillbud

453

273

180

98,90 %

97,79 %

1,10 %

2,21 %

46

28

18

61 %

39 %

4,41 %

17

9

436 

259 

177

98,50 %

98,90 %

1,50 %

1,10 %

39

23

16

59 %

41 %

5,04 %

8

1

430 

263 

167

255

163

8

4

47

26

21

55 %

45 %

4,18 %

5

16

Ekonomiska förutsättningar 

Nyckeltal för medarbetare
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Nyckeltal för allmän kollektivtrafik (tåg-, buss- och spårvagnsdrift)

2021 2020 2019

Resor5

Körda km tåg6 

Körda km buss

Körda km spårvagn7

Körda km sammanlagt 

Förbrukade kWh förnybar el tåg8

Förbrukade kWh biogas buss

Förbrukade kWh biodiesel (RME, HVO) buss9

Förbrukade kWh förnybar el buss10

Förbrukade kWh förnybar el spårvagn11

Energiförbrukning kWh sammanlagt 

Energiförbrukning kWh/km tåg

Energiförbrukning kWh/km buss

Energieffektivitet allmän kollektivtrafik kWh/pkm

Andel förnybara energislag i trafiken i %

Körda personkilometer (pkm)

Utsläpp koldioxidekvivalenter ton

Utsläpp koldioxidekvivalenter g/pkm

Utsläpp partiklar (PM) ton

Utsläpp partiklar g/pkm

Utsläpp kväveoxider (NOX) ton

Utsläpp kväveoxider g/pkm

100,9 miljoner

34,4 miljoner

79,3 miljoner

218 324

113,9 miljoner

245,6 miljoner

250,8 miljoner

66,8 miljoner

10,6 miljoner

957 000

575,0 miljoner

7,16

4,14

0,3112

100

1 885 000 000

21 619

11,515 

1,4

0,00077

118,5

0,0628

107,6 miljoner

33,8 miljoner

82,9 miljoner

-

116,7 miljoner

229 miljoner

279,3 miljoner

71,5 miljoner

5,9 miljoner

-

585,6 miljoner

6,78

4,30

0,3113

100

1 901 000 000

24 16514 

12,716

1,6

0,0008617

135

0,071018

172,6 miljoner

35,8 miljoner

86,4 miljoner

-

122,2 miljoner

251,5 miljoner

308,8 miljoner

73,6 miljoner

3,5 miljoner

-

637,5 miljoner

7,02

4,47

0,19

100

3 392 000 000

23 399

7

1,9

0,00055

158

0,0466

45 200

31 261

23 339 24 165

21 619

10 000

0

50 000

30 000

20 000

40 000

2017 202120192018 2020

381

262

192 207
190

100

0

500

300

200

400

2017 202120192018 2020

Utsläpp CO2 ekv. ton  
allmän kollektivtrafik

Utsläpp CO2 gram/körd kilometer  
allmän kollektivtrafik

Miljösiffror allmän kollektivtrafik4

3938



Tabellen ovan visar nyckeltal för den planerade19 och akuta20 tågersättande busstrafik under 2021. 

Planerad och akut tågersättande busstrafik (TEB) 202121

Körda km 

Förbrukade kWh biogas

Förbrukade kWh HVO

Förbrukade kWh RME

Förbrukade kWh reduktionspliktig diesel (klimatkompenserade)

CO2 utsläpp ton 

Klimatkompenserade koldioxidutsläpp från  

användning av reduktionspliktig diesel för akut TEB ton 

2,4 miljoner

2,2 miljoner

5 miljoner

287 000

525 000

64 6 

139 

Antal fordon i drift i vår trafik 202130 

Fordon Antal

Antal tåg

Antal Öresundståg X3131 

Antal Pågatåg X61

Antal bussar sammanlagt

Antal elbussar på förnybar el 

Antal hybridbussar förnybar el/biogas

Antal biogasbussar 

Antal biodieselbussar (RME och HVO)

Spårvagnar 

Antal serviceresefordon (personbilar och specialfordon)

Antal personbilar på el 

Antal personbilar på reduktionspliktig klimatkompenserad diesel

Antal personbilar på biogas 

Antal specialfordon på biogas

Antal specialfordon reduktionspliktig klimatkompenserad diesel

210

111

99

1 052

167

15

675

210

4

471

4

3

230

24

210

Miljösiffror riksfärdtjänst och tilläggsresor 

Resor28  

Körda kilometer

Klimatkompenserade koldioxidutsläpp ton29 

1 946

538 377

43

2021 2020 2019

Resor 

Körda kilometer

Personkilometer

Tomma kilometer

Tomma kilometer av antal körda km i %

Energiförbrukning kWh färdtjänst och sjukresor

Utsläpp koldioxid ton

Utsläpp koldioxid g/km

Klimatkompenserade koldioxidutsläpp ton26

Förbrukade kWh biogas

Förbrukade kWh HVO

Förbrukade kWh förnybar el 

Förbrukade kWh diesel (klimatkompenserade)

Förbrukade kWh bensin (klimatkompenserade)

Andel tankad biogas i gasfordon %

1,3 miljoner

38,8 miljoner

20,7 miljoner

16,8 miljoner

43

28,8 miljoner

536

13,83

4 552

11,4 miljoner

173 309

23 707

17,1 miljoner

95 211

99

1,1 miljon

32,7 miljoner

18,4 miljoner23 

14,4 miljoner

4424

23,5 miljoner

40025

12,23

3 989

8,5 miljoner

260 355

16 512

14,6 miljoner

111 47327

99

1,3 miljoner

37,8 miljoner

23 miljoner

14,8 miljoner

39

32,2 miljoner

2 594

69

4 496

7 miljoner

946 596

15 000

16,4 miljoner

2,8 miljoner

73

Miljösiffror särskild kollektivtrafik 22

Denna redovisning innehåller endast siffror för serviceresor under 2019 och framåt. 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. 

4 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.
5 I dessa siffror ingår resor med Öresundståg i hela Sverige.
6 Körda kilometer är tidtabellskilometer + tomkörning.
7 Spårvagnsdriften redovisas från och med 2021 som egen kategori. Avtalet startade  
 men testdrift de sista 2 veckorna i december 2020.
8 All förnybar el som tågen, bussarna och spårvagnarna kör på är märkt med Bra Miljöval.
9 I dessa siffror ingår även drivmedel för värmare på elbussar.

10 All förnybar el som bussarna kör på är märkt med Bra Miljöval.  
 Denna el är förnybar men inte märkt med Bra Miljöval.
11 All förnybar el som använts för driften av spårvagnarna är märkt med Bra Miljöval.
12 Energieffektiviteten har försämrats pga. av minskade antal personkilometer  
 och minskat resande under 2021 pga. coronapandemin.
13 Energieffektiviteten har försämrats pga. av minskade antal personkilometer  
 och minska resande under 2020 pga. coronapandemin.

Utsläpp CO2 gram/körd kilometer  
särskild kollektivtrafik

150

64 69

12 14
25

0

150

125

75

50

100

2017 202120192018 2020

5 718

2 363 2 594

400 536
1 000

0

6 000

5 000

3 000

2 000

4 000

2017 202120192018 2020

Utsläpp CO2-ekv. ton särskild  
kollektivtrafik 

Nyckeltal för särskild kollektivtrafik (färdtjänst- och sjukresor)
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Schabloner
Följande schablonvärden använde vi för beräkning av trafikens koldioxidutsläpp  
och det förbrukade bränslets energiinnehåll 

EnhetBränsle/energi
Energiinnehåll 
kWh/enhet

Produktion + drift  
CO2-ekv g/enhet

Bensin reduktionsplikt 

Diesel reduktionsplikt

Biogas

HVO (biodiesel)

RME (biodiesel)

Förnybar el märkt Bra Miljöval 

liter

liter

kg

liter

liter

kWh

8,94

9,80

12,9

9,44

9,17

1

2716

2483

594

695

1108

11,7

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 jämfört med 2019 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 både ökade CO2-utsläpp  
 pga. schablonbyte för el och på minskade personkilometer pga. coronapandemin.
17 De ökade utsläppen räknade i gram/personkilometer beror på minskade personkilometer  
 pga. coronapandemin.
18 De ökade utsläppen räknade i gram/personkilometer beror på minskade personkilometer  
 pga. coronapandemin.
19 För den planerade tågersättande busstrafiken ställer Skånetrafiken krav på förnybart  
 drivmedel/förnybar energi i avtalet.
20 För den akuta tågersättande busstrafiken kunde Skånetrafiken inte ställa krav på  
 förnybart drivmedel/förnybar energi i avtalet då akuta störningar i tågtrafiken behöver  
 hanteras skyndsamt utan att kunna välja busstrafik som går på förnybart drivmedel/ 
 förnybar energi. Den reduktionspliktiga dieseln klimatkompenseras. 
21 Tågersättande busstrafik ingår inte i Skånetrafikens licens Bra Miljöval.  
 Tågersättande busstrafik redovisas för första gången i vår hållbarhetsredovisning.
22 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.
23 Personkilometrarna minskade under 2020 då Skånetrafiken har tagit ett beslut  
 om ensamåkning i alla fordon pga. smittorisk kopplad till covid-19.
24 Andel tomma kilometer av antal körda kilometer i % ökade pga. beslutet  
 om ensamåkning för att minska smittorisken under coronapandemin.

25 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.
26 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. 
27 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. 
28 I statistiken ingår resor med tåg, bil och flyg.
29 För Riskfärdstjänst och tilläggstjänster saknas information gällande vilka  
 drivmedel och koldioxidutsläpp för vardera färdmedel. Beräkningarna för flyg  
 har gjort med hjälp av ICAO kalkylatorn tåg utifrån egna schabloner och körda  
 kilometrar med bil har beräkningarna gjorts ut efter dieseldrift.     
30 Antal fordon den 31 december 2021.
31 I Öresundstågssystemet i Sverige var 111 tåg i drift under 2021 varav  
 48 ägs av Skånetrafiken. 
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skanetrafiken.se

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 buss, tåg och spårvagn samt serviceresor på biogas och förnybar 

el är märkta med Bra Miljöval. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett håll-

bart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller 

skjuts om man så vill.




