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För att nå målet krävs - 8 % per år, men 2017 
minskade utsläppen bara med 2 % (-380 kton):

- 260 kton

- 400 kton

+ 280 kton
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Trafikverket beskrev 2016 
tre scenarier som når 
minus 80 %: 

Scenarierna varierar 
bidragen från
fordon, bränslen och 
efterfrågan för att minska 
utsläppen. 
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Slutsatser från scenarierna:
• Det går att minska utsläppen med 80 % med en 

kombination av åtgärder. 
• De är effektivare användning av transportsystemet, 

energieffektivisering och elektrifiering, ökad andel 
biodrivmedel, ökat kollektivresande, ökad gång och 
cykel, mer järnväg och sjöfart samt minskad bil- och 
lastbilstrafik. 

• Det krävs styrmedel som åstadkommer dessa åtgärder.
• Fyrstegsprincipens tidiga skeden är viktiga.
• Nuvarande vägkapacitet är i stort sett tillräcklig.
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Det krävs styrmedel: 
Långsiktig översyn av vägtrafikens beskattning 
Klimatråd
Kontrollstationer och inriktningsunderlag

Styrmedel för energieffektiva fordon, fartyg och flygplan
Sänkta hastighetsgränser
EU-krav och utveckling av provmetoder
Bonus-Malus
Energimärkning av personbilar
Förändrade förmånsregler
Elbusspremie
Styrmedel för sjöfart och luftfart

Styrmedel för förnybar energi
Skattenedsättning på biodrivmedel
Kvotplikt/reduktionsplikt
Stöd till forskning, utveckling och produktion

Styrmedel för minskad trafiktillväxt för personbil och lastbil samt användning av mer effektiva trafikslag

Skatter som leder till ökade körkostnader
Stadsmiljömål och –avtal 
Statlig medfinansiering till steg 1- och 2-åtgärder
Miljözoner för tysta och emissionsfria fordon
Parkeringsskatt
Krav på transportplan
Förändrat reseavdrag
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• Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition och 
direktiv

• Samhällsutmaningar 
• Investeringar i nationell plan 2014-2025
• Nationella eller regionala brister i relation till 

transportpolitiska mål
• Fyrstegsprincipen

Uppdrag och utgångspunkter
inför förslag till nationell plan 2018-2029
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• Omställningen till ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer 

• Investeringar för ett ökat bostadsbyggande 
• Förbättra förutsättningar för näringslivet 
• Förstärka sysselsättningen i hela landet 
• Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och 

möjligheter
• Ett inkluderande samhälle

Samhällsutmaningar
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Utveckling 333,5 mdr kr
Vidmakthållande väg 164 mdr kr
Vidmakthållande järnväg 125 mdr 

+ 90 mdr kr från trängselskatter, 
lån, infrastrukturavgifter, banavgifter 
och olika former av medfinansiering.

622,5 miljarder 
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• Säkra viktiga transportflöden
• Återställa hastigheter
• Spårbyten och omledningsnät

Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut
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• Från analogt till digitalt
• Nytt signalsystem 
• Mer digitaliserad övervakning

Ny teknik
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• Flera större projekt färdigställs och påbörjas
• Moderniseringar och kapacitetsförbättringar
• Viktiga transportstråk för hela landet

Utveckling
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• Byggstart Ostlänken och Lund-Hässleholm
• 250 km/tim 

Höghastighetsjärnväg
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• Bärighet på väg och längre tyngre tåg 
• Näringslivspott
• Åtgärder sjöfart, ex. malmporten, slussar Södertälje och Trollhätte kanal

Konkurrenskraftigt näringsliv
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• Stadsmiljöavtal
• Satsningar för cykel och kollektivtrafik
• Åtgärder som ger förutsättningar för bostadsutveckling

Hållbara städer
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• Underhåll och trimning
• Samfinansiering för mötesseparering
• Satsningar för näringsliv också viktiga för landsbygd

Tillgänglig landsbygd



18

• Nystart Nollvisionen
• Rätt hastighet och mötesseparering
• Automatisk nykterhetskontroll

Ökad trafiksäkerhet
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• Bättre nyttjad kapacitet på järnväg
• Utveckling för mer automatiserad sjöfart och luftfart

Digitalisering och ny teknik
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• Ökad satsning på riktade miljöåtgärder, från 7,8 
miljarder kr till 10 miljarder kr

• Insatser för gång, cykel och kollektivtrafik

Miljö
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• Järnvägstung i både investering och underhåll
• Inga nya stora väginvesteringar
• De flesta väginvesteringar lönsamma även 

med minskad trafik
• Stadsmiljöavtalen ökar till 1 Mrd per år. 

Vad är positivt för klimatet i planförslaget? 
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Jämförelsen sker mellan en framtid med och utan 
objekten i planförslaget men med samma 
styrmedel, fordon, bränslen och nästan samma 
ökade trafik. 

Det betyder att effekterna blir små: 
– Viss överflyttning av gods till järnväg - 0,7 % 
– Stadsmiljöavtalen – 0,7 % 

Vad blir effekten på klimatet av 
planförslaget? 
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Klimatpåverkan från transporterna

• Trafik (ca 80%)
– Direkta utsläpp
– Indirekta från bränsle 

• Fordon (ca 10-15%)
– Konstruktion
– Service och underhåll
– Skrotning

• Infrastruktur (ca 5-10%)
– Nybyggnation
– Förändrad markanvändning
– Drift och underhåll
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• Krav på minskad klimatpåverkan i nya 
investeringsprojekt minskar infrastrukturens 
klimatpåverkan. 
– 15 procent minskning till 2020
– 30 procent minskning till 2025 
– En klimatneutral infrastruktur senast 2050/2045

Vi ställer klimatkrav i våra upphandlingar

2015
0%

2020
- 15%2025

- 30%

2050
- 100%
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