
Rätt väg framåt!
En sammanfattning av Klimatpolitiska rådets rapport 2019



2 

Rätt väg framåt! En sammanfattning av Klimatpolitiska rådets rapport 2019

Rätt väg framåt!

Tekniska förutsättningar finns för att uppnå klimatmålen, men vi kan inte förlita oss på att tekniken löser alla 
våra problem. För att nå resultat måste vi börja med att ändra vårt beteende. När det gäller klimatet är det för 
sent för en U-sväng: våra utsläpp av växthusgaser har redan fått konsekvenser i form av global uppvärmning, 
påverkan på ekosystem och föroreningar. Vi kan inte nollställa klimatförändringarna, men vi kan med aktiva val 
styra om färdriktningen för att inte köra fram till vägens ände.

Vi måste inse att det inte räcker att prata om tekniska lösningar. Förändringen kan bara ske genom det medvetna 
valet. Som medborgare i samhället har vi en konsumentmakt: Våra handlingar påverkar utvecklingen för klima-
tet. Vi behöver få information för att kunna använda vår makt på rätt sätt.

Klimatmålen uppnås inte med nuvarande politik och konsumentbeteende. Alla i samhället kommer behöva vara 
med och bidra för att göra en omställning. En viktig startpunkt ligger i att förändra transportsystemet, som idag 
står för en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Politiker, experter, organisationer samt enskilda individer har 
i många år jobbat med informera samhället om problemen vi står inför, och förändringarna som måste ske. Pro-
blemet är att informationen inte har fått spridning förrän nu. Rapporteringen om klimatet ökade stort i svenska 
medier under 2018, inte en dag för tidigt. Klimatfrågan har lagts på hyllan för länge, vi kan inte längre trycka på 
snooze för att skjuta upp samtalet om framtiden. 

Gröna Bilister vill att informationen når fram till medborgarna, och har därför tagit fram denna sammanfattning. 
Innehållet baseras på den rapport som publicerades av Klimatpolitiska rådet i mars 2019, och ger en konkret 
introduktion till svensk klimatpolitik och transportsektorns utmaningar. Att läsa denna sammanfattning är ett 
första steg i omställningen mot en grönare framtid.

Nu gäller det att välja rätt väg framåt!

Martin Prieto Beaulieu

Generalsekreterare Gröna Bilister

Rapport: 1-2019

Författare: Elham Kalhori
Produktion: Non Commercial
Stockholm 2019
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1. Sveriges klimatpolitiska ramverk

Sedan 1 januari 2018 finns Sveriges klimatpolitiska ramverk. Ramverket består av Klimatpolitiska rådet, klimat-
målen och klimatlagen.

Klimatpolitiska rådet
Den 1 januari 2018 bildas Klimatpolitiska rådet, som en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk. Klimatpoli-
tiska rådet är ett oberoende, tvärvetenskapligt expertorgan, med uppdrag att utvärdera hur regeringens samlade 
politik går ihop med Sveriges klimatmål, som riksdagen och regeringen har beslutat om. För att göra utvärde-
ringen granskar rådet den samlade politiken i två dimensioner: ledarskap och styrning (den del av politiken som 
handlar om mål, organisation och arbetssätt) och styrmedel (politiska åtgärder som påverkar medborgare, företag 
och civilsamhälle - till exempel skatter, avgifter, subventioner, regleringar, offentlig konsumtion och offentliga 
investeringar). 

Varje år ska Klimatpolitiska rådet redovisa arbetet i en rapport, och i mars 2019 släpptes den första. Rapporten 
går igenom den samlade politikens utformning i förhållande till de svenska klimatmålen, och granskar regering-
ens första klimatredovisning som lämnats in i 2019 års budgetproposition. Den mäter hur vi ligger till, vart vi 
är på väg, och vad som måste göras. Utifrån detta presenterar Klimatpolitiska rådet sina rekommendationer till 
regeringen.  

Klimatlagen
Klimatlagen (2017:720) ser till att regeringen varje år, inom ramen för budgetpropositionen, redovisar de klimat-
politiska beslut som tagits under det gångna året. Enligt klimatlagen ska regeringen också vart fjärde år presen-
tera en klimatpolitisk handlingsplan, som redovisar vad som kommer att göras för att uppnå klimatmålen. Den 
första klimatpolitiska handlingsplanen kommer under hösten 2019.

Den första klimatredovisningen överlämnades av regeringen till riksdagen 2019. I klimatredovisningen konstate-
rades det att det på flera politiska områden behövs ytterligare åtgärder för att vi ska uppnå klimatmålen, med det 
saknades beskrivningar angående om, när och hur sådana åtgärder kan vidtas. 

Klimatredovisningen 2019 skrevs av den dåvarande övergångsregeringen, som motiverade att åtgärder inte har 
föreslagits på grund av övergångsregeringens begränsade politiska mandat. 
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Klimatmålen

Figur 1: Historiska växthusgasutsläpp (1990-2017) och mål till 2045 för totala utsläpp (miljoner ton koldioxidek-
vivalenter).
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(Källa: Klimatpolitiska rådets rapport 2019)

Sverige har ett övergripande klimatmål: att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Därefter ska 
landet ha negativa utsläpp. Att nå noll nettoutsläpp år 2045 betyder att utsläppen i Sverige ska vara minst 85% 
lägre än de var år 1990. 

Maximalt 15% av utsläppen får då finnas kvar, och dessa ska kompenseras med kompletterande åtgärder, till ex-
empel genom att investera i andra länders utsläppsåtgärder, eller genom ökad kolsänka som avlägsnar koldioxid 
från atmosfären. Negativa utsläpp efter år 2045 innebär att de kompletterande åtgärderna överstiger de utsläpp 
som finns kvar. 

Det är ett stort mål att uppfylla, därför kompletteras det stora målet med ett antal etappmål för att hjälpa oss på 
vägen:

• 2020-målet: Senast år 2020 ska Sveriges växthusgasutsläpp1 vara minst 40% lägre än de var år 1990. 
Högst 13 procentenheter av minskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 

• 2030-målet: Senast år 2030 ska Sveriges växthusgasutsläpp vara minst 63% lägre än de var år 1990. 
Högst 8 procentenheter av minskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.

• Transportsektorns 2030-mål: Senast år 2030 ska Sveriges växthusgasutsläpp* från inrikes transporter 
minska med minst 70% jämfört med år 2010.

• 2040-målet: Senast år 2040 ska Sveriges växthusgasutsläpp* vara minst 75% lägre än de var år 1990. 
Högst 2 procentenheter av minskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.

EU:s klimatpolitik
Precis som Sverige har EU ett klimatmål. EU:s totala växthusgasutsläpp ska ha minskat med 85-90% till år 
2050, och år 2030 ska utsläppen ha minskat med 40% jämfört med år 1990. Dessa mål är satta i EU:s nuvarande 
långsiktiga strategi, men under 2018 har Europeiska kommissionen tagit fram ett förslag om att uppdatera den 
långsiktiga strategin till ett nytt mål: att EU ska nå klimatneutralitet senast år 2050.

1 Sveriges växthusgasutsläpp i alla sektorer som inte inkluderas 
i EU ETS, EU:s handelssystem för utsläppsrätter
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2. Når vi målen?

Utvecklingen går för långsamt! Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med 26% sedan år 1990. Mellan 
år 2003 och 2014 skedde störst minskningar, men efter det har utvecklingen bromsat in. Mellan år 2015 och 2017 
minskade utsläppen med mindre än 1% per år. För att uppnå de klimatpolitiska målen behöver utsläppen årligen 
minska med 5-8%.

Klimatpolitiska rådet har i sin rapport från 2019 gjort sin bedömning av måluppfyllelsen:

• 2020-målet: Målet kommer att nås, med användning av kompletterande åtgärder.
• 2030-målet: Målet kommer inte att nås med befintliga politiska åtgärder.
• Transportsektorns 2030-mål: Målet kommer inte att nås med befintliga politiska åtgärder.
• 2040-målet: Målet kommer inte att nås med befintliga politiska åtgärder. 

Naturvårdsverket har också gjort en bedömning av måluppfyllelsen, och kommer fram till samma slutsats. 

Figur 2: Historiska utsläpp och scenario för Sveriges totala utsläpp (miljoner ton koldioxidekvivalenter).
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(Källa: Klimatpolitiska rådets rapport 2019)

Klimatmålen nås inte med nuvarande politik! 
För att nå målen behövs ytterligare åtgärder. Klimatpolitiska rådets rekommendation är att regeringen behöver 
föreslå ytterligare styrmedel och andra politiska åtgärder för att utsläppen ska komma i fas med målbanan. 

För att nå 2045-målet behövs det genomgripande samhällsförändringar och hög utvecklingstakt i hela samhäl-
let. Nuvarande politik är inte tillräckligt kraftfull för att nå målen! Klimatpolitiska rådet lyfter i årets rapport 6 
rekommendationer till regeringen om den övergripande politiken.

Rekommendationer: Ledarskap och styrning

• Klargör att noll nettoutsläpp innebär noll nettoutsläpp i de flesta sektorer.
• Inkludera effekter på klimatmålen i alla konsekvensbedömningar i offentliga utredningar och i  

regeringens propositioner. Nya styrmedel bör föregås av planer för uppföljning och utvärdering, för 
att säkerställa hög klimatnytta och kostnadseffektivitet.
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• Stimulera till brett engagemang och öka samordningen mellan olika initiativ. Alla samhällsaktörer 
behövs i omställningen: näringsliv, fackföreningar, kommuner och regioner, akademin, myndigheter 
och civilsamhälle.

Rekommendationer: Sektorsövergripande styrmedel

• Avskaffa de undantag i koldioxidbeskattningen som återstår för verksamheter utanför EU ETS
• Arbeta proaktivt inom EU för skärpningar av EU ETS och använd kostnadseffektiva nationella styr-

medel för minskade utsläpp från svenska anläggningar inom handelssystemet.
• Inför lagstiftning som ger regeringen rätt att pröva etablering av verksamheter som motverkar möjlig-

heterna att uppnå de svenska klimatmålen

3. Parisavtalet: Det globala åtagandet

I december 2015 slöts det så kallade Parisavtalet på FN:s klimatkonferens i Paris. Parisavtalet enar världens 
länder i 2-gradersmålet, att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader jämfört med förindustriella 
nivåer. Avtalets ambition är att begränsa ökningen till max 1,5 grader, men den faktiska utsläppsverkligheten går 
inte ihop med avtalets målbild.

De globala utsläppen fortsätter att öka, och i takt med att koncentrationen av växthusgaser ökar i atmosfären blir 
klimatet varmare. Isarna smälter, havsnivån stiger, extrema väderhändelser blir vanligare - och allt fler männ-
iskor drabbas av klimatförändringens effekter. Riskerna för stora samhällskostnader och skadehantering stiger ju 
varmare det blir. 

Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp år 2045 kan bromsa utvecklingen, och de värsta scenarierna kan 
undvikas. För att nå 2045-målet måste dock utsläppen minskas drastiskt redan nu. Energi- och resurseffektivitet 
måste förbättras i alla samhällssektorer, och fossila bränslen måste fasas ut helt. Transporter och industri behöver 
elektrifieras, och det krävs omfattande beteendeförändringar när det kommer till konsumtion. 

Utmaningarna är utan tvekan rejäla, men omställningen till fossilfrihet innebär också ekonomiska möjligheter 
och välfärdsvinster.

4. Svensk utsläppshistoria

Vid 1800-talets mitt är Sverige ett av Europas fattigaste länder. I slutet av 1800-talet ökar den ekonomiska till-
växten på grund av snabb produktivitetsökning och expansion i basindustrin, mycket tack vare ökande använd-
ning av ny teknik och fossila bränslen. Industrisamhällets framväxt ökar utsläppen av växthusgaser.

Vid årsskiftet 1973-1974 tredubblas oljepriserna på den internationella marknaden, och global oljekris uppstår. 
Vid tidpunkten använder Sverige 75% oljeprodukter i sin energitillförsel. Mellan år 1975 och 1985 sjunker 
andelen olja i Sveriges energitillförsel till under 40%, samtidigt ökar andelen kärnkraft från drygt 0% till 15%. 

Skiftet till kärnkraft är en effekt av tidigare energi- och säkerhetspolitiska beslut, som ett svar på ökad efterfrå-
gan på el och krav på självförsörjning av energi. Mellan år 1976 och 1983 minskar koldioxidutsläppen med totalt 
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nästan 40% tack vare utbyggnaden av fjärrvärmesystemet, allmän energieffektivisering, ökad användning av 
biobränslen, minskad energianvändning i övergången från dominerande basindustri till kunskapsbaserad indu-
stri. Samtidigt råder ekonomisk kris som minskar efterfrågan på energi. Alla händelser fram till denna tidpunkt 
kallas indirekt klimatpolitik. Med detta menas sådan politik som påverkar utsläppen, utan att det är ett uttalat 
syfte eller avsiktlig ambition.

År 1988 fastställer ett riksdagsbeslut det första svenska klimatpolitiska målet: “att stabilisera utsläppen på da-
gens nivå”. Detta gäller dock bara koldioxidutsläpp. Här börjar en direkt klimatpolitik. Detta betyder politik som 
helt eller delvis har som uttalat syfte att minska samhällets klimatpåverkan. 

År 1991 omformuleras målet till att inkludera alla växthusgasutsläpp. I januari samma år införs koldioxidskat-
ten, med syftet att förorenaren själv ska betala för sina utsläpp. År 1993 antas en nationell klimatstrategi, och 
1997 antas transportsektorns första klimatmål: att koldioxidutsläpp från transporter år 2010 ska ha stabilise-
rats till 1990 års nivå. År 1999 beslutar riksdagen om miljömålet “Begränsad klimatpåverkan” som en del av 
miljömålssystemet. 2002 antas propositionen “Svensk klimatstrategi”, där svensk klimatpolitik med klimatmål 
formuleras. Det kortsiktiga målet är att Sveriges växthusgasutsläpp under perioden 2008-2012 ska vara minst 4% 
lägre än de var år 1990. 

År 2009 antas 2020-målet. Samtidigt bestäms det att Sveriges fordonsflotta ska vara fossilfri senast år 2030, och 
att landet ska uppnå noll nettoutsläpp senast år 2050. År 2017 antas ett nytt klimatpolitiskt ramverk för Sverige, 
med samma klimatmål som de vi har idag. 

Figur 3: Energitillförsel från olika energibärare i Sverige (TWh), 1970-2017.
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(Källa: Klimatpolitiska rådets rapport 2019)

På tio år har ambitionen för en fossilfri fordonsflotta senast år 2030 omformulerats till det nuvarande målet om 
att transporternas utsläpp ska ha minskat med 70% till år 2030 jämfört med år 2010. Fastän målets ambition 
sänkts avsevärt kommer vi inte kunna uppnå det med nuvarande åtgärder.

Utmaningen vi står inför idag är att se klimatomställningen ur ett helhetsperspektiv, där samtliga politikområden 
måste bidra till en utveckling som blir ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. En effektiv klimatpolitik 
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bygger dessutom på legitimitet, tillit och rättvisa. Tilliten i samhället - mellan olika samhällsaktörer, medborgare 
och makthavare, samt mellan landets olika geografiska delar - är i synnerhet viktig när stora samhällsföränd-
ringar ska genomföras. 

5. Transportsektorns klimatmål

Eftersom att transportsektorn står för en stor del av Sveriges utsläpp idag, har sektorn fått sitt eget klimatmål. 
För att uppnå transportsektorns klimatmål ska utsläppen från inrikes transporter ha minskat med 70% senast 
år 2030 jämfört med år 2010. Målet omfattar inte inrikesflyg, då flyget ingår i EU ETS, EU:s handelssystem för 
utsläppsrätter. 

Figur 4: Till vänster: växthusgasutsläpp från vägtrafik, sjöfart, flyg och järnväg som andel av totala utsläpp. Till 
höger: växthusgasutsläpp från personbilar, tunga och lätta lastbilar samt övrig vägtrafik som andel av utsläpp 
från vägtrafiken, 2017.
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(Källa: Klimatpolitiska rådets rapport 2019)

Transportsektorn - alla inrikes transporter på land, till sjöss och med flyg - står idag för omkring en tredjedel 
av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Vägtrafiken orsakar mer än 90% av dessa utsläpp, och av den andelen står 
personbilarna för 66% av utsläppen, medan tunga lastbilar står för 19%. Att transportsektorns klimatmål uppnås 
är därför avgörande för att uppnå hela 2030-målet. Klimatpolitiska rådet bedömer dock att målet inte går att 
uppnå utan ytterligare politiska åtgärder, nuvarande förutsättningar räcker bara till att minska utsläppen med ca 35%.

Det finns teknisk och ekonomisk potential att nå transportsektorns 2030-mål, men då behövs betydande åtgärder 
inom tre områden:

• Ett mer transporteffektivt samhälle.
• Ökad elektrifiering.
• Ökad andel bioenergi i effektivare fordon.
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Regeringens planer för att uppnå transportsektorns klimatmål är otydliga, precis som fördelningen av ansvar och 
arbetsuppgifter. Planeringen av Sveriges infrastruktur baseras i nuläget på prognoser för ökad vägtrafik, inte på 
att klimatmålen ska uppnås. Städernas större möjligheter till mer effektiva transporter som gång-, cykel- och kol-
lektivtrafik nyttjas inte full ut. Detta är inte förenligt med Sveriges klimatmål. 

Klimatpolitiska rådets rekommendationer till regeringen om ledarskap och styrning inom transportområdet:
• Besluta om en tidsbestämd handlingsplan för att nå fossilfria transporter bortom 2030-målet.
• Gör de transportpolitiska målen förenliga med klimatmålen.
• Stärk regelverk och processer för samhällsplanering som minskar bilberoendet.
• Ta hänsyn till skilda förutsättningar och utjämna negativa fördelningseffekter, till exempel mellan stad 

och landsbygd. 

Klimatpolitiska rådets rekommendationer till regeringen om styrmedel inom transportområdet:

• Förbered en reform av vägtrafikbeskattningen med utgångspunkt i ökad elektrifiering och användning 
av autonoma fordon som samtidigt  ökar regional rättvisa.

• Sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering.
• Stärk kommunernas mandat och redskap för att främja fossilfria transporter.
• Påskynda elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige.
• Sätt ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel.
• Öka styrningen mot mer klimateffektiva fordon.

De transportpolitiska målen2:

• Det övergripande målet: Att säkerställa en långsiktigt hållbar och samhällsekonomiskt effektiv trans-
portförsörjning i hela landet, för medborgare och näringsliv.

• Funktionsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge 
alla en tillgänglighet med god kvalitet i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt och svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov, samt bidra till utvecklingskraft.

• Hänsynsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt i trafiken, samt bidra till ökad hälsa och att det övergripande generations-
målet för miljö och miljökvalitetsmålen uppnås. 

De stora utsläppen beror dels på att en stor del av alla inrikes transporter sker på vägar, dels på att vägfordonen i 
huvudsak drivs med bensin och diesel. Utsläppens omfattning drivs av tre underliggande faktorer:

• Trafikmängden: Det totala antalet kilometer som samtliga fordon färdas på vägarna.
• Transportsystemets effektivitet: Hur effektivt transporterna utförs, vilket exempelvis påverkas av vilka 

färdmedel (såsom tåg, buss eller bil) som används, och hur effektivt dessa utnyttjas.
• Utsläppsintensiteten: Hur stora växthusgasutsläpp som genereras per kilometer, vilket exempelvis 

påverkas av bränslet som används, fordonets bränsleeffektivitet, fordonets vikt, körsättet, vägarnas 
utformning och hastigheten.

Den ekonomiska utvecklingen, befolkningsökningen, en förändrad samhällsstruktur, samt mer globaliserade 
produktionskedjor är alla bidragande orsaker till fler bilar och ökande trafik i Sveriges transportsystem. Sedan 
1950 har inte minst personbilismen ökat kraftigt, och lastbilstrafiken har mer än femdubblats under denna period. 
Trafikens ökning av utsläpp har alltså drivits av att själva trafiken har ökat.

2 Trafikanalys, rapport 2018:8
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Figur 5: Vägtrafikens utveckling (miljarder fordonskilomenter), 1950-2017.

FIGUR 14 – VÄGTRAFIKENS UTVECKLING (MILJARDER FORDONSKILOMETER), 1950–2017

Källa: Trafikanalys
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(Källa: Klimatpolitiska rådets rapport 2019)

Transportsystemets effektivitet har också ökat, men utvecklingen har bromsat in. Effektiviteten ökar generellt 
när persontransporterna till störst andel sker med kollektivtrafik eller delade färdmedel som bilpooler, och när 
godstransporterna till störst andel sker med tunga lastbilar. Bättre logistikplanering och optimering av färdrutter 
ökar också effektiviteten, och minskar antalet bilar på vägarna. 

Sedan 2010 har trafikmängden på vägarna ökat mer än transportmängden, det vill säga hur mycket gods och 
personer som transporteras per kilometer. Detta tyder på att transportsystemets effektivitet har minskat.

Mellan år 2010 och 2017 har vägtransporternas utsläppsintensitet förbättrats, och transportsektorns utsläpp har 
minskat med 19% tack vare att fordonens energieffektivitet har ökat och fossilinnehållet i bränslena har minskat. 
Efter år 2017 har utsläppsintensitetens förbättring saktat av på grund av ökande trafik. Lastbilstransporterna har 
störst förbättring, medan personbilarna har förbättrats i långsammare takt. 

Figur 6: Slutlig energianvändning i transportsektorn, exklusive flyg (TWh), 2000-2017.
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FIGUR 19 – SLUTLIG ENERGIANVÄNDNING I TRANSPORTSEKTORN, EXKLUSIVE FLYG (TWH), 2000–2017
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(Källa: Klimatpolitiska rådets rapport 2019)
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Transportsektorns energianvändning domineras fortfarande av fossila bränslen. El används mest till järnväg. I 
dagsläget har det sålts för få elbilar för att ge utslag på fördelningen mellan olika energislag i transportsektorn, 
användningen av biodrivmedel har dock vuxit snabbt sedan början av 2000-talet.

År 2000 användes biodrivmedel främst i form av etanol, sedan år 2007 har dock biodiesel (främst HVO3) stått 
för hela tillväxten. År 2017 var den sammantagna andelen biodrivmedel i transportsektorns energianvändning 
ca 22%. Under år 2018 föll dock biodrivmedelsanvändningen med 5%, och HVO-användningen minskade med 
14%. En förklaring är övergången till reduktionsplikt, dvs. full beskattning av biodrivmedel som blandas in i 
bensin och diesel. HVO-priset har också ökat i förhållande till diesel. 

2018 utgjorde elbilar och laddhybrider ca 8% av den totala nybilsförsäljningen i Sverige. Även om försäljningen 
av laddbara bilar ökar snabbt, är laddfordonens andel av den svenska fordonsflottan endast drygt 1%. Elekrifie-
ring har därför inte ännu något större genomslag på de samlade utsläppen från transportsektorn. Med nuvarande 
politik är prognosen att rena elbilar utgör drygt 6% av den svenska fordonsflottan år 2030.

Centrala trender för framtidens transportsystem:

• Elektrifiering: En fördel är att fordonen inte ger några direkta utsläpp, medan ett hinder är de höga 
kostnaderna för batterier med tillräcklig kapacitet. Elektrifierade fordon kan gynnas av styrmedel som 
ökar priserna på flytande bränslen. Positiva sidoeffekter av elektrifiering är minskat buller och förbätt-
rad luftkvalitet i städerna. Risker med elektrifiering är låga driftkostnader, vilket kan öka trafikmängden 
och skapa mer trängsel och köer på vägarna.

• Automatisering: Självkörande fordon. En möjlig positiv sidoeffekt av en mer automatiserad fordons-
flotta är att färre olyckor sker på grund av den mänskliga faktorn. Bränsleåtgången kan också minskas 
tack vare fordonens jämna körning och optimala vägval, och befintliga vägar utnyttjas mer effektivt. 
På så vis minskar också utsläppen från nya motorvägsbyggen. En risk med automatisering är en ökad 
trafikmängd på grund av tomma fordon som cirkulerar på vägarna.

• Framväxten av nya tjänster och delningslösningar: Informations- och kommunikationsteknologi 
möjliggör idag nya digitala tjänster som kan sprida delningslösningar, till exempel bilpooler. Ett delat 
användande av fordon och befintlig infrastruktur bidrar till ökad resurs- och transporteffektivitet. En 
positiv sidoeffekt av delade transporter är att färre fordon behöver tillverkas, vilket minskar den globala 
råvaruutvinningen och utsläppen från fordonstillverkningen. Det är dock svårt att förutspå om trenden 
med delningslösningar kommer att leda till att minska trafikmängden, eller tvärtom leda till ökad efter-
frågan på resor och transporter. Därför är det också svårt att förutsäga hur utsläppen faktiskt påverkas.

Alla tre trender innebär med stor sannolikhet minskade kostnader för transporter, vilket kan skapa en rekylef-
fekt: att efterfrågan på vägtransporter går upp ännu mer, och att utsläpp, trängsel och andra trafikrelaterade pro-
blem ökar. Mer hållbara lösningar som kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik kan därmed få svårare att konkur-
rera. Den sammanlagda effekten på utsläppen är därför osäker. 

6. Omställning till fossilfria transporter

Det finns idag teknisk och ekonomisk potential för att nå transportsektorns 2030-mål om 70% minskade utsläpp 
år 2030 jämfört med år 2010. Det som saknas är en samlad officiell strategi för vägen dit.

Tre typer av förändringar kan ge en betydande skjuts på vägen:
• Skapa ett mer transporteffektivt samhälle genom att minska efterfrågan på transporter, och flytta över 

transporter till mer effektiva transportmedel.
3 Hydrogenated Vegetable Oil
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• Öka elektrifieringstakten genom att gå över till eldrivna fordon, och skynda på utbyggnaden av laddin-
frastruktur. 

• Fasa ut fossila bränslen genom effektivare fordon och en ökad andel biodrivmedel.

1. Ett mer transporteffektivt samhälle
Persontransporter behöver i högre grad ske med cykel-, gång- och kollektivtrafik. Godstransporter behöver ske 
med med längre och tyngre fordon, en stor andel av godstransporterna behöver också flyttas över till järnväg och 
sjöfart. Alla trafikslag måste utnyttjas mer effektivt genom logistikplanering, trafikledning och trafikinforma-
tion. 

Trafikverket anser att personbilstrafiken kan minska med 27-40% från dagens nivå till år 2030, utan att tillgäng-
ligheten försämras. Lastbilstrafiken skulle kunna minska med omkring 6% under samma period. För att det ska 
ske behövs dock styrmedel. Utan ytterligare politiska åtgärder bedömer Trafikverket att personbilstrafiken istäl-
let kommer öka med 20% till år 2030, och att lastbilstrafiken kommer öka med 30%. Denna utveckling går inte 
alls ihop med klimatmålen!

Genomgripande förändringar behöver ske. För att minska det privata bilresandet är förtroende för den spårburna 
trafiken (pålitlighet och punktlighet) central. Ny infrastruktur är avgörande för att öka kapaciteten för långväga 
resor och lokal kollektivtrafik. Beteendet är också en viktig faktor, det är nödvändigt att ersätta fysiska möten 
med resfria möten så långt det går.

En stor del av förändringarna behöver ske i städer och tätorter, där det finns bättre tillgång till andra alternativ 
än bil. På landsbygden är bilen ofta det enda möjliga färdmedlet för att få tillgång till arbete och service. Där blir 
effektivare, fossilfria fordon centrala i kombination med utbyggd kollektivtrafik. Styrmedlen behöver anpassas 
till skilda förutsättningar. 

2. Snabbare elektrifiering
Mycket tyder på att elektrifieringen utgör en central del av lösningen på transportsektorns klimatutmaning. 
Fördelar med elektrifiering av transporter är noll lokala utsläpp, minskade utsläpp av andra föroreningar, lägre 
bullernivåer och markant lägre driftkostnader. Utvecklingen har hittills bromsats av höga kostnader, osäkerhet 
kring batteriernas livslängd och begränsad räckvidd. Men kostnaderna minskar, räckvidden ökar och de ekono-
miska argumenten för elektrifiering av person- och godstransporter stärks.

Elbilens framtid kantas av andra flaskhalsar, framförallt på grund av batterierna. Konkurrensen stiger snabbt när 
det kommer till att utnyttja råvarureserverna av de kritiska metaller som behövs vid batteriframställningen, och 
metallutvinningen medför utmaningar för miljö och arbetsmiljö. Global forskning pågår för att utveckla nya bat-
terilösningar, men utvecklingstakten är ett hinder.

I Sverige behöver en laddinfrastruktur med publikt laddnät byggas ut, för att ge landets alla elbilister ökad 
trygghet och tillgänglighet. För en hög andel elektrifierade godstransporter behöver dessutom en rikstäckande 
laddinfrastruktur etableras i depåer och transportnoder, med mycket hög kapacitet. Elektrifierade vägar behöver 
etableras utmed tätt trafikerade leder. Denna investering är större än den som behövs för personbilarnas laddmöj-
ligheter. 

3. Ökad andel biodrivmedel i energieffektiva fordon
Två primära faktorer bakom vägtrafikens utsläppsminskningar sedan 2010 är effektivare fordon och ökad 
användning av biodrivmedel. Nya, mer effektiva fordon ersätter långsamt gamla, vilket ger viss automatisk 
effektivisering. I den kommersiella trafiken finns starka drivkrafter för effektivare fordon, i och med att bränsle-
kostnader står för ungefär en tredjedel av de totala kostnaderna för en genomsnittlig transport.

En attraktiv lösning hittills har varit att blanda in biodrivmedel i bensin och diesel för användning i konven-
tionella förbränningsmotorer. Till skillnad från elektrifiering behövs ingen ny infrastruktur för detta. Sedan 1 
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juli 2018 finns en lag om reduktionsplikt på bensin och diesel. Lagen reglerar en inblandning av biodrivmedel i 
de fossila bränslena. Det som begränsar möjligheten för ökad användning av biodrivmedel är främst tillgången 
och priset på marknaden. Priset kommer dessutom sannolikt att öka och göra tillgången i Sverige mer osäker, 
då flera länder kommer vilja ställa om till fossilfria bränslen genom att öka biodrivmedelsanvändningen. Efter-
frågan ökar också hos flygtrafiken, sjöfarten och industrin. Biomassan som används vid framställningen behövs 
dessutom i andra sektorer. 

Strategiska vägval under osäkerhet
Det finns en tillräcklig sammanlagd potential för åtgärder inom alla tre områden för att kunna minska utsläppen 
enligt transportsektorns klimatmål. Målet kan uppnås på olika sätt, men det krävs betydande bidrag från alla tre 
områden.

Inriktningen bör vara att:

• Nyttja potentialen för ökad transporteffektivitet betydligt bättre än hittills.
• Skapa bästa möjliga nationella förutsättningar för snabbare elektrifiering av transportsektorn.
• Öka effektiviteten i fordonsflottan och andelen biodrivmedel tillräckligt mycket för att täcka den del av 

2030-målet som inte uppnås med övriga åtgärder.

7. Politik för fossilfria transporter: rådets rekommendationer

För att uppnå transportsektorns klimatmål behöver viktiga förändringar ske tillräckligt snabbt, och i tillräcklig 
omfattning. För att målet ska gå att uppnå behövs betydande politiska reformer redan under denna mandatperiod, 
2018-2022.

Transportsektorn präglas av tekniska system med lång livslängd, vilket skapar inlåsningar. Viktiga utmaningar 
är därför att ställa om tidskrävande planeringsprocesser för infrastruktur och samhälle, uppnå acceptans för 
politiken och förändra beteenden i vardagen.

Politiken framåt behöver ange en så tydlig och långsiktig riktning som möjligt. Det krävs en reformering av mål 
och starkare styrmedel. Resultat måste uppnås i alla tre åtgärdsområden: effektivare transporter, snabbare elek-
trifiering, och ökad andel bioenergi i effektivare fordon.

Klimatpolitiska rådet sammanfattar sina slutsatser i tio rekommendationer till regeringen:

1. Besluta om en tidsbestämd handlingsplan för att nå fossilfria transporter bortom 2030-målet. Målet 
om 70% minskade utsläpp till år 2030 jämfört med år 2010 är ett etappmål, regeringen bör formulera ett 
entydigt mål om helt fossilfria transporter senast år 2045, tillsammans med en tidsplan med tydliga beslut 
för att nå dit. 

2. Gör de transportpolitiska målen förenliga med klimatmålen. Målen formuleras idag “med hänsyn till” 
klimatmålen, inte inom ramen för klimatmålen. 

3. Stärk regelverk och processer för samhällsplanering som minskar bilberoendet. Dagens infrastruk-
turplanering behöver förändras till en bredare transportplanering som skapar bättre förutsättningar för att 
begränsa den ökade transportefterfrågan, och bryta städernas bilberoende. 

4. Beakta skilda förutsättningar och utjämna negativa fördelningspolitiska effekter, till exempel mel-
lan stad och landsbygd. Många åtgärder för att uppnå transportsektorns klimatmål kommer ha positiva 
effekter på andra samhällsmål: bättre hälsa, bättre stadsmiljö, ökad mobilitet och ökad frihet för dem som 
inte har råd eller inte vill äga en egen bil. Politiken behöver dock ta hänsyn till olika förutsättningar för 
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transportbehov, och agera för att motverka oönskade fördelningseffekter som skiljer grupper från varan-
dra. Beskattningsfrågor, men även frågor om att skapa tillgänglighet blir viktiga.

5. Förbered en reform av vägtrafikbeskattningen med utgångspunkt i ökad elektrifiering och använd-
ning av autonoma fordon som samtidigt främjar regional rättvisa. Skatten bör läggas om från driv-
medel till körsträcka. Med modern teknik kan skatten variera beroende på fordon, tid och plats - därmed 
kan den anpassas mellan stad och landsbygd, mellan olika utsläpp och mellan olika tider på dygnet. Detta 
motverkar regionala orättvisor och optimerar vägutrymmets användning.

6. Sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering. Reglerna bör förbättras, exempelvis genom 
att ändra beskattningen av förmånsbilar, skärpa reglerna för förmånsbeskattning av parkering vid arbets-
platser, ändra avdraget för resor mellan arbete och bostad så att det blir avståndsbaserat och färdmedels-
neutralt.

7. Stärk kommunernas mandat och redskap för att främja fossilfria transporter. Den lokala och re-
gionala nivån behöver kunna medverka i styrandet av trafik- och samhällsplaneringen mot effektiva och 
hållbara lösningar. Ge kommunerna rätt att upplåta allmän mark till särskilda bilpoolsparkeringar, på ett 
liknande sätt som de idag kan avsätta mark för handikapparkeringar. Förändra lagstiftningen så att kom-
muner kan införa trängselavgifter, och ge kommunerna rätt att ställa krav på så kallade “gröna transport-
planer”.

8. Påskynda elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige. Staten behöver ta ansvar för att bygga upp 
nödvändig laddinfrastruktur i delar av landet där kommersiella aktörer inte ser laddstationer som någon 
lönsam investering. Företag och invånare samt genomresande på landsbygden måste kunna lita på att 
laddmöjlighet finns överallt på rimligt avstånd. En elektrifiering behöver göras av de viktigaste nationella 
transportstråken, med de större hamnarna som noder. Säkerställ att elnätets kapacitet räcker till. 

9. Sätt ett stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel. Tydlig information om vilka drivmedel som 
kommer vara tillgängliga i framtiden är viktig för att kunna fatta beslut om att köpa en ny bil, informa-
tionen är också viktig för tillgången och priserna på begagnade fordon. Det övergripande klimatmålet om 
noll nettoutsläpp år 2045 leder till att försäljning av fossila drivmedel också bör upphöra senast år 2045. 
Genomslaget för elektrifiering och andra tekniska lösningar talar dock för att ett stoppdatum kan sättas 
tidigare. Stoppdatumet kan kompletteras med att i närtid införa ett krav om att alla nya bilar som säljs ska 
kunna drivas på ett fossilfritt drivmedel (inklusive el).  

10. Ökad styrning mot mer klimateffektiva fordon. Även vid en övergång till förnybara bränslen behöver 
fordonen som använder bränslena bli effektivare. Obligatoriska fordonskrav utvecklas bäst av EU, men de 
kompletterande nationella styrmedlen behöver förstärkas. Det kan exempelvis ske i närtid genom införan-
de av krav på att alla nya bilar som säljs ska kunna drivas på ett fossilfritt drivmedel (inklusive el), eller 
ett höginblandat biodrivmedel. Det kan också ske genom att införa incitament för efterkonvertering av 
bilar, till exempel från bensin till etanoldrift. Offentlig upphandling bör användas som styrmedel genom 
att ställa högre krav på hur statliga aktörer köper in fordon, bränslen och transporttjänster. 

8. Klimatpolitiska rådets utlåtande om regeringens klimat-
 redovisning 2019

Regeringens första klimatredovisning enligt klimatlagen överlämnades till riksdagen som en del av budgetpro-
positionen 2019. Klimatredovisningen är strukturerad efter klimatmålen, och baseras på underlag som Natur-
vårdsverket lämnade till regeringen i mars 2018. Redovisningen innehåller information om utsläppsutvecklingen, 
utsläppsscenarier samt politiska beslut som har syftat till att begränsa utsläppen. Enligt klimatlagen behöver 
regeringen endast redovisa beslut som fattats under det senaste året, regeringen valde dock att redovisa klimatpo-
litiska beslut fattade både år 2017 och 2018.
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Klimatpolitiska rådet konstaterar att regeringens klimatredovisning endast delvis lever upp till kraven om redo-
visningens innehåll som finns i klimatlagens § 4. Bristerna i redovisningen gäller framförallt att regeringen inte 
har bedömt följande aspekter:

• Hur besluten kan påverka växthusgasutsläppen.
• Vilka politiska åtgärder som kan behövas.
• När och hur regeringen avser att fatta beslut om sådana åtgärder.

Den sistnämnda bristen motiveras med att redovisningen har lämnats av en övergångsregering. Övergångsreger-
ingen menar att aktuella åtgärder inte har beskrivits “till följd av att denna proposition inte ska innehålla några 
förslag som är politiskt kontroversiella eller ha en tydlig partipolitisk inriktning”.

Klimatpolitiska rådet noterar också regeringens snäva tolkning av klimatpolitik: endast direkt klimatpolitik 
förekommer, men inte indirekt klimatpolitik. Klimatredovisningen presenteras dessutom som en underbilaga 
till budgetpropositionens bilaga för Allmän miljö och naturvård. Detta kan uppfattas som att klimatförändringar 
fortfarande främst ses som en del av miljöpolitiken, och inte som en utmaning som inkluderar alla samhällssektorer. 

Innehållet i denna sammanfattning baseras på informationen som framkommer i Klimatpolitiska rådets rapport 
från 2019, om inte annan källhänvisning anges.
 
Är du intresserad av att läsa vidare? Ladda ner Klimatpolitiska rådets originalrapport på www.klimatpolitiska-
radet.se/arsrapport-2019/


