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Mål i klimatpolitiskt ramverk
• Senast 2045 ska Sverige inte ha
några nettoutsläpp av växthusgaser
• Utsläppen från inrikes transporter
(exklusive flyg) ska minska med minst
70 procent mellan 2030 och 2010
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Behov av nya åtgärder och styrmedel
Vägtrafikens utsläpp
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Tre sätt att minska trafikens klimatpåverkan
1.

2.
3.

Transporteffektivt samhälle
– Stimulera samhällsomställning mot minskade
och effektivare transporter
– Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag
Effektivare fordon och framförande
Byte till förnybar energi
– Eldrivna personbilar och tunga fordon
– Byte från fossila drivmedel till biodrivmedel

Klimatpåverkan behöver även minska från infrastruktur
och fordon sett ur ett livscykelperspektiv
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Vi behöver ändra inriktning!
I ett transportsystem som har ställt om och
nått klimatmålen kan trafiken med bil och
lastbil antas ha minskat jämfört både med
prognosen och volymen i dag.
Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029

.
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Transporteffektivt samhälle
Målbild 2030 persontransporter
• 25 procent mindre personbilstrafik nationellt
– Ökad resbehov tas i gång, cykel och kollektivtrafik
– 30 procent mindre biltrafik i större städer
– Oförändrad volym biltrafik på landsbygd

• Infrastrukturinvesteringar inriktade mot minskad biltrafik

• Förtätning centralt och kollektivtrafiknära
• Ökad funktionsblandning
• Utformning utifrån gående, cyklister, kollektivtrafik och
samordnade godstransporter
• Fördubblat utbud i kollektivtrafik
• Lägre hastighet biltrafik utom landsbygd i glesbygdslän
• Parkering inriktad mot minskat antal bilar i staden
• Bilpooler ges möjlighet att fortsätta öka trendmässigt
• Andel e-handel och resfria möten ökar
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Transporteffektivt samhälle
Målbild 2030 godstransporter
• Oförändrad lastbilstrafik nationellt
– Ökat godstransportbehov tas i förbättrad logistik samt på
järnväg och i sjöfart
– Minskning av lastbilstrafik i städer genom ökad samordning

• Infrastrukturinvestering inriktade mot minskad
lastbilstrafik samt mer transporter på järnväg och sjöfart.
• Tillförlitlig järnväg med högre kapacitet

• Sänkta kostnader och tider för omlastning inom såväl
hamnar som omlastning lastbil och järnväg
• Ökad fyllnadsgrad och förbättrad ruttoptimering
• Längre och tyngre lastbilar
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Energieffektivitet i fordon och framförande
Målbild 2030 - Personbilar och lätta lastbilar
• EU-krav och nationella krav driver på effektivisering och
elektrifiering som leder till
– att nya personbilar når 95 g/km i Sverige 2021
– 50 procent effektivare nya personbilar i Sverige 2030
jämfört med 2021*
– 38 procent elbilar, laddhybrider och bränslecellsfordon
nybilsförsäljning 2030

• Ger för fordonsparken 42 procent effektivare lätta fordon
till 2030 jämfört 2010 och 13 procent eldrift.
• Sparsam körning, vägutformning och lägre hastigheter
bidrar med ytterligare 10-15 procent
energieffektivisering

* Nuvarande förhandlingsposition vad gäller EU kravet 35-40 % reduktion. Resterande nås nationella styrmedel.
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Energieffektivitet i fordon och framförande
Målbild 2030 – Tunga fordon
• EU-krav och nationella krav driver på effektivisering och
elektrifiering som leder till
– 30 procent effektivare tunga lastbilar i fjärrtrafik till 2030
jämfört med 2019*
– att nya tunga bussar och lastbilar i staden eldrivna 2025
– elektrifiering även av fjärrtransporter genom elvägar och
batterilastbilar på sikt (25 procent till 2050)

• Ger för fordonsflottan 25 procent effektivare fjärrlastbilar till
2030 jämfört med 2010 och 80-90 procent eldrift i staden
för bussar och distributionslastbilar till 2030.

• Sparsam körning, vägutformning och lägre hastigheter
bidrar med ytterligare 10-15 procent energieffektivisering

*Motsvarar förslag till EU-krav.
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Förnybar energi
Målbild 2030
• Effektivisering, elektrifiering och transporteffektivt
samhälle gör att biodrivmedlen räcker längre
– Mer än halvering av energianvändningen jämfört
med 2010

• 12 TWh biodrivmedel
–
–
–
–

Svensk produktion 15-30 TWh till 2030
Sjöfart, flyg arbetsmaskiner behöver >20 TWh bio
10 TWh biodrivmedel tillgängligt vägtrafik
Idag (2017) 15 TWh biodrivmedel (huvudsakligen
import) och 0,06 TWh el

• 4 TWh el
• 70 procent lägre användning av fossil energi och
direkta koldioxidutsläpp jämfört med 2010.
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Möjligt förnybart alternativ till 2030

Ytterligare alternativ

utöver fossilt
Alkoholer
Vätgas
DME
Biogas
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Etanol

HVO
Bensin

HVO/
Biocrude

RME

HVO
Diesel

HVO
JET A

Arbetsmaskiner

Flyg

El

Sjöfart

Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser
i klimatscenario med åtgärder
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Styrmedel
•

Transporteffektivt samhälle
–
–
–
–
–
–
–

•

Energieffektivare fordon
–
–
–
–
–
–

•

Reduktionsplikt
Långsiktiga förutsättningar för rena biodrivmedel
Stöd till infrastruktur och ny teknik för produktion

Generellt
–
–
–
–
–
–
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EU-krav och utveckling av provmetoder
Bonus-Malus (på sikt även tunga)
Energimärkning av personbilar, miljöbilsdefinition, märkning av drivmedel
Förändrade förmånsregler
Elbusspremie
Tyngre och längre lastbilar

Förnybar energi
–
–
–

•

Långsiktig planering av infrastruktur i samklang med klimatmål
Stadstrafikmål
Stadsmiljöavtal (även långsiktigt)
Miljözoner för tysta och emissionsfria fordon
Parkeringsskatt och krav på transportplan
Underlätta för bilpooler
Förändrat reseavdrag
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Vägslitagesskatt för tunga fordon
Ecobonus för sjöfart
Miljökompensation för järnväg
Långsiktig översyn av vägtrafikens beskattning
Klimatråd
Kontrollstationer och nationella samordnare

Energimärkning
Toyota
Prius Laddhybrid
El och Bensin
Mer energieffektiv

C

Mindre energieffektiv
Energianvändning totalt
Räckvidd el
Koldioxidutsläpp
Bränsle- och elförbrukning
Övrig information

24,1 kWh/100km
25 km
49 g/km
2,1 l/100km +
5,2 kWh/100km
Supermiljöbil

Förutom bränsleffektiviteten har körsättet och andra icke-tekniska faktorer betydelse för bilens
energianvändning, bränsleförbrukning och mängden koldioxidutsläpp. Om bilen är avsedd för
förnybart drivmedel och körs på sådant blir utsläppen av koldioxid lägre än ovan angivet.
Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till växthuseffekten. Mer information om bilens
miljöegenskaper, trafiksäkerhet och ekonomi kan fås på www.bilsvar.se

Styrmedel
•

Transporteffektivt samhälle
–
–
–
–
–
–
–

•

Reduktionsplikt
Långsiktiga förutsättningar för rena biodrivmedel
Stöd till infrastruktur och ny teknik för produktion

Generellt
–
–
–
–
–
–
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EU-krav och utveckling av provmetoder
Bonus-Malus (på sikt även tunga)
Energimärkning av personbilar, miljöbilsdefinition, märkning av drivmedel
Förändrade förmånsregler
Elbusspremie
Tyngre och längre lastbilar

Förnybar energi
–
–
–

•

Långsiktig planering av infrastruktur i samklang med klimatmål
Stadstrafikmål
Stadsmiljöavtal (även långsiktigt)
Miljözoner för tysta och emissionsfria fordon
Parkeringsskatt och krav på transportplan
Underlätta för bilpooler
Förändrat reseavdrag

Energieffektivare fordon
–
–
–
–
–
–

•

grönt = finns
gult = på gång
svart = initiativ från regering behövs
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Trafikverkets uppdrag
• Ansvara för långsiktig planering av
transportsystemet för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart
• Ansvara för byggande, drift och underhåll
av statliga vägar och järnvägar
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Tillgänglighet i ett hållbart samhälle
• Tillgängligheten måste
utvecklas inom ramen för ett
hållbart samhälle.
• En god tillgänglighet är
nödvändig för ett hållbart
samhälle
För att det övergripande transportpolitiska målet ska
kunna nås måste funktionsmålet i huvudsak
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.
Trp mål prop 2008/09:93, BP 2017/18:1 m.fl.
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Hur arbetar Trafikverket med klimat i
långsiktig planering?
• Scenarier för hur vi kan nå klimatmålen –
Trafikverkets klimatscenarier
• Analys av åtgärder och styrmedel tillsammans
med andra myndigheter - t.ex. SOFT
• Förslag till hur planeringsprocessen kan
utvecklas för att bättre ta med klimatmålet –
Transportplanering 2.0
• Stadsmiljöavtal och annan statlig
medfinansiering

• Klimatfrågan behöver komma in tidigt!
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Minska infrastrukturens klimatpåverkan
• Klimatkrav som ger minskning av klimatpåverkan
med 15 procent till 2020, 30 procent till 2025 och
klimatneutral infrastruktur till 2045.
– Entreprenader och konsulter att minska
klimatpåverkan i större investeringsprojekt.
– Material och drivmedel i mindre investeringsprojekt.
– Inköp av slipers och andra järnvägsmateriel.
– Minskning av klimatpåverkan i
beläggningsentreprenader från 2019
– Minskning av klimatpåverkan i
underhållsentreprenader från 2019.
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Minska infrastrukturens klimatpåverkan
• Klimatkrav på upphandlade transporter i linje med
KNEG:s mål.
• Energieffektivisering, elektrifiering och förnybart inom
färjedriften med sikte på fossilfri färjedrift 2045.
• Kontinuerlig energieffektivisering av
järnvägsanläggningen.
• Enbart inköp av förnybar el från och med 2018.
• Utredning elproduktion i anläggningen under 2018.
• Pilot om artrik energiproduktion 2018.
• ATK - kameror
• Sparsam körning i förarprov
• Samverkan t.ex. KNEG, SOFT
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Sammanfattning
• Det är möjligt att minska klimatpåverkan från
transportsektorn med 70 procent till 2030 och göra
den klimatneutral till 2045.
• För att göra på ett hållbart sätt krävs fullt utnyttjande
av tillgängliga potentialer inom tre områden
– Transporteffektivt samhälle
– Energieffektivisering
– Förnybar energi

• Trafikverket bidrar genom
– Att långsiktigt planera för ett transportsystem inom
ramen för klimatmålet, bidra i utveckling av scenarier
och styrmedel för att nå målen och statlig
medfinansiering genom stadsmiljöavtal m.m.
– Att minska klimatpåverkan från infrastrukturen med
sikte på en klimatneutral infrastruktur senast 2045.
– Samverkan med andra aktörer.
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Mer information
• Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av
växthusgaser – ett regeringsuppdrag, Trafikverket rapport
2016:111
Länk
• Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets
utsläpp av växthusgaser, Trafikverket rapport 2016:043
Länk
• Strategisk plan för omställning av transportsektorn till
fossilfrihet Länk

• Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-29
Länk
• Trafikverkets klimatkrav Länk
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