
KNEG-konferens 
2019-09-30

Kristina Haraldsson, Hifab



Stötta regering, riksdag, det klimatpolitiska 
rådet och andra viktiga instanser i 
klimatarbetet. 

Ta fram en handlingsplan för hur vi uppnår 
netto-nollutsläpp och ökad konkurrenskraft 
till 2045. 

Mål för IVA- projektet 
”Vägval för klimatet”

”Akademien ska till nytta för samhället 
främja tekniska och ekonomiska vetenskaper 
och näringslivets utveckling”

IVAs stadgar, § 1

IVA –
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
- 100 år, 1200 akademiledamöter, 250 
företag. 
- samarbete med näringsliv och 
högskola med fokus på åtgärder som 
stärker Sveriges industriella kompetens 
och konkurrenskraft. 

Stötta regering, riksdag, det klimatpolitiska 
rådet och andra viktiga instanser i 
klimatarbetet. 
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Inrikes transporters totala utsläpp 17 miljoner ton CO2-ekv.
Inklusive utrikes bunkring 27 miljoner ton CO2-ekv. 

Sveriges totala utsläpp 53 miljoner ton CO2-ekv.

Transportsektorns utsläpp
Sveriges territoriella utsläpp och transportsektorns utsläpp

Källa: SCB, 2019Källa: SCB, 2019



Transportsektorns utsläpp
Inrikes transporters utsläpp fördelning

Källa: SCB, 2019



Transportsektorns omställning
– det går för långsamt



Behov av en radikal omställning
av transportsystemet

Omställningen kräver 

• teknisk utveckling

• bränslebyte och 
elektrifiering

• överflyttning till mer 
energieffektiva trafikslag 

• mobilitetslösningar

• kunskap och ledarskap.



Möjliga teknikskifte(n)

Källa: Grahn, M., 2017, Arbetsgruppen Transportsystem



Samhället måste 
bli mer 
transporteffektivt

• Behov av transportpolitisk handlingsplan. 

• Ett transporteffektivt samhälle kräver snabba och samordnade satsningar på 
infrastruktur.

• Infrastruktur för laddpunkter och biodrivmedel måste vara på plats innan 
fordonen / farkosterna.



Stor potential för 
ökad användning av 
spårtrafik och sjöfart 

• Nationella strategier för hamn och 
kustsjöfart.

• Incitaments- och avgiftsstruktur för att 
främja spårtrafikens och sjöfartens 
användning.



Elektrifiering är en central åtgärd, 
särskilt för vägtrafiken

• Investeringar i både publik och icke-publik 
laddinfrastruktur

• Anpassade laddinfrastrukturs-lösningar för 
olika fordonsslag

• Vätgas är både ett alternativ och ett 
komplement till el



Biodrivmedel är 
avgörande för en 

snabb omställning

• Vätskeformiga biodrivmedel som kan 
användas i befintliga fordon. 

• Biogas är en möjlighet både för tunga 
lastbilar och sjöfart

• Fler tankstationer och utökad inhemsk 
produktionskapacitet.



Transportsektorns ökade behov av biodrivmedel och el



Osäkerheter
m.a.p. framtida

spelregler försenar
nödvändiga

investeringsbeslut



Aktiv dialog 
med EU-länderna

• EU är en viktig ”hemmamarknad” och gemensam 
front till den globala marknaden.

• Sverige bör i högre utsträckning aktivt söka 
påverka utvecklingen i en hållbar riktning.



Omställningen kan ge affärsmöjligheter och 
arbetstillfällen 



TACK!

• Följ gärna projektet på  
https://www.iva.se/projekt/vagval-for-
klimatet/ och rapporter finns på 
https://www.iva.se/projekt/vagval-for-
klimatet/publicerat/ 

• Det går även att följa på Twitter 
@IVA_Klimat eller genom nyhetsbrev (ange 
e-postadress).


