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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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Transporternas andel av utsläppen 



4 

Behov av nya åtgärder och styrmedel 
Vägtrafikens utsläpp med föreslagna CO2 krav (lätta och tunga),  

reduktionsplikt och bonus-malus (lätta) 

Dagens beslutade 

åtgärder och 

styrmedel räcker 

halvvägs till -70 % 

målet 2030 
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1. Transporteffektivt samhälle 

– Stimulera samhällsomställning mot minskade och 

effektivare transporter 

– Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag 

2. Effektivare fordon och framförande 

3. 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 
 

 

Tre sätt att minska trafikens klimatpåverkan 
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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 

 

 

. 

Vi behöver ändra inriktning! 
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• Ökat godstransportbehov tas i förbättrad logistik samt i sjöfart och 

på järnväg 

• Ökad samordning för minskad lastbilstrafik i staden 

• Tillförlitlig järnväg med högre kapacitet 

• Sänkta kostnader och tider för omlastning inom såväl hamnar 

som omlastning lastbil och järnväg 

• Längre och tyngre lastbilar och tåg 

 

 

Styrmedel: bränsleskatter, miljökompensation järnväg, ecobonus 

sjöfart, omlastningsstöd, kilometerskatt, planering…. 

 

Transporteffektivt samhälle 
Godstransporter i scenario transporteffektivt (uppdaterat klimatscenario 3) 
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• 30 procent effektivare nya tunga lastbilar jämfört 2019 

– Elektrifiering av tunga lastbilar liten potential till 2030 men 

betydande andel till 2045 genom bl.a. elvägar. 

• 80-90 procent eldrivna stadsbussar 

– Också stadsdistribution stor potential 

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

 

 

Styrmedel: EU-krav, bonus-malus, planering t.ex. elvägar, stöd till infrastruktur.. 

 

Energieffektivitet i fordon och framförande 
Tunga fordon 2030 i scenario transporteffektivt 
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• Effektivisering, elektrifiering och transporteffektivt samhälle gör att 

biodrivmedlen räcker längre 

– Mer än halvering av energianvändningen jämfört med 2010 

• Ändå svårt att täcka behoven 

– 13 TWh biodrivmedel krävs i vägtrafik 

– Svensk hållbar produktion 15-30 TWh till 2030  

– Sjöfart, flyg arbetsmaskiner behöver >20 TWh bio 

• Behoven av el i vägtrafiken litet i förhållande till nuvarande 

produktion 

– 4 TWh krävs till 2030 och långsiktigt ca 10 TWh 

– Svenska elproduktionen ca 150 TWh 

 

Styrmedel: Reduktionsplikt, skattebefrielse rena, incitament för svensk produktion 

 
 

 

Förnybar energi 
I scenario transporteffektivt 2030 
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Möjligt förnybart alternativ till 2030 
utöver fossilt Ytterligare 

alternativ 

Biogas 
HVO/ 

Biocrude 

El 
LBG CBG 

HVO 
Diesel 

HVO 
Bensin 

HVO 
JET A 

RME 

Lätta 
fordon 

Tunga 
fordon 

Arbetsmaskiner Flyg Sjöfart 

Alkoholer 
Vätgas 
DME 

Etanol 
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Lastbilarnas utsläpp av växthusgaser  
i scenario transporteffektivt med åtgärder(index 100 = 2010 års utsläpp 
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• Dagens beslutade åtgärder och styrmedel räcker halvvägs till 

målet 2030. 

• Det kommer krävas en kombination av styrmedel och åtgärder 

inom alla tre områden för att nå målet 

– Transporteffektivt samhälle 

– Energieffektivisering 

– Förnybar energi 

• Styrmedel i form av EU krav, reduktionsplikt och 
drivmedelsskatter utgör en grund vad gäller styrmedel, dessa 
behöver kompletteras med styrmedel och åtgärder inte minst för 
mer transporteffektivt samhälle, elvägar och 
biodrivmedelsproduktion. 

 

Sammanfattning 


