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Förord

Regeringen har gett Energi myndig heten i uppdrag att tillsammans med Boverket, 
Naturvårdsverket,Trafikanalys,TrafikverketochTransportstyrelsentaframen
strategiskplanföromställningentillenfossilfritransportsektor1.Syftetärattbidra
tillmåletomminst70procentsminskningavväxthusgasutsläppenfråntransport-
sektornmellan2010och2030samtmåletomklimatneutralitetsenast2045som
beskrivsidetföreslagnaklimatpolitiskaramverket2.

Dennaplanbyggervidarepåtidigareutredningar,främstFossilfrihetpåväg(FFF-
utredningen)3samtMiljömålsberedningensklimat-ochluftvårdsstrategi4. 

Visexmyndigheterpresenterarhäråtagandensomvikangenomförainomramen
förvåramyndighetsinstruktionerochregleringsbrev.Dessutomföreslårviutred-
ningar,regeringsuppdrag,styrmedelochandraåtgärder,somkanbeslutasav
regeringen eller riksdag. 

Viharbörjatmedattformuleraettantalgrundläggandeprincipersomvianserbör
gällaiomställningsarbetet,blandannatförattskapaettgemensamtförhållnings-
sättimötetmedmöjligheter,hinderochutmaningar.Detärvårförhoppningatt
ävenandraaktörerskakunnaanvändasigavdessaprinciper.

Omställningentillfossilfrihetbehöverståpåtreben–ettmertransporteffektivt
samhälle5,energieffektivaochfossilfriafordonochfarkostersamthögreandel
förnybaradrivmedel6.

Iarbetetharfokusvaritattgemensamtkommaöverensomvilkaeffektervivill
seinomdessatreområden,ochattdärefterbeskrivavilkastyrmedelochåtgärder
sombehöverinförasellerutredasinärtidförattnådessaeffekter.

Vissaförslagärredanutreddaochmöjligaattgenomföra.Förandraförslag
behövermerkunskaptasframsåattutformningenskerpåettsamhällsekono-
misktkostnadseffektivt7sättochilinjemedenlångsiktigthållbarutveckling.Den
strategiskaplaneninnehållerinteenuttömmandelistapåalltsombehöverskeför

1  Läsmeromuppdragetikapitel5.
2  Prop.2016/17:146.
3 SOU2013:84Fossilfrihetpåväg.
4 SOU2016:47Enklimat-ochluftvårdsstrategiförSverige.
5 Begreppettransporteffektivtsamhälleanvändsblandannatavdenparlamentarisktsammansatta
MiljömålsberedningenidessbetänkandeEnklimat-ochluftvårdsstrategiförSverige(SOU
2016:47).
6  Förnybaradrivmedelinkluderarbiodrivmedelsåsometanol,metanol,biodiesel,hydrerade
vegetabiliskaoljor(HVO),biogasochbiobensin,menocksåel,vätgasochandraelektrobränslen.
7  Samhällsekonomiskkostnadseffektivitetinnebärattnåettgivetmåltillsålågatotalakostnader
sommöjligtförsamhället,detvillsägaensammanvägningavkostnaderförindivider,näringsliv
ochoffentligsektor.



atttransportsektornskablifossilfri,ochintehellernågonupprepningellerupp-
dateringavdepotentialbedömningarsomgjordesavFFF-utredningen.

Omställningenkräversamarbetemedochinsatseravoffentligsektor,näringsliv,
akademiochcivilsamhälle.Detärmångaaktörersombehöverarbetatillsammans.
Därförharviocksåmedförslagomattfortsättasamordningenpånationelloch
regionalnivåisyfteattlåtaolikaaktörermötasförattdelakunskapochinforma-
tionochpåsåsätthittagemensammaochmöjligavägarframåt.

Detfinnsstoraosäkerheteriomvärldsutvecklingenochpåfleraområdenär
Sverigesrådighetövertransportsystemetsutvecklinglåg.Detgårdärförinteatt
sägaexaktvadförslagenidennastrategiskaplankommerattinnebäraiformav
minskadeutsläppochandraeffekter.Utvecklingenbehöverföljasmedhjälpav
indikatorerochkontrollstationer,därförslagenidenstrategiskaplanensesöver
såattmåletomenfossilfritransportsektorkannåspåettsåkostnadseffektivtsätt
sommöjligtförsamhället.Islutetavdenhärplanenharvitagitmedförslagom
hurdetkangöras.

Visexmyndigheterkommerattfortsättavårtsamarbetekringomställningentill
enfossilfritransportsektor.Vårtankeärattplanensinnehållövertidkommeratt
justerasochreviderasutifråndenfaktiskautvecklingen.

  

SusannBard ErikBrandsma BjörnRisinger 
Tfgeneraldirektör Generaldirektör Generaldirektör 
Boverket Energimyndigheten Naturvårdsverket

  

BritaSaxton LenaErixon JonasBjelfvenstam 
Generaldirektör Generaldirektör Vik.generaldirektör 
Trafikanalys Trafikverket Transportstyrelsen



Innehåll

Förord 1

1 Principer för omställningen  5

1.1 Principersomrörstyrmedelochåtgärder .............................................7

2 Förslag och åtaganden 11

2.1 Samhällsplanering ...............................................................................11
2.2 Ekonomiska styrmedel ........................................................................18
2.3 Administrativastyrmedel ....................................................................24
2.4 Informationochkunskap ....................................................................26
2.5 Forskningochinnovation....................................................................30
2.6 Internationelltarbete ...........................................................................31
2.7 Samordningochsamverkan ...............................................................34

3 Uppföljning och utvärdering av den strategiska planen och 
omställning av transportsektorn  37

3.1 Indikatorerföruppföljningavomställningen ....................................37
3.2 Indikatorerförattföljaupppåverkanpåandrasamhällsområden .....38
3.3 Utvärderagenomfördaåtgärderochstyrmedel ...................................39
3.4 Kontrollstationervartfjärdeår ............................................................39
3.5 Utvärderingavarbetssättochorganisatorisktlärande .......................40
3.6 Fortsattarbetemedanalysavomställningensförväntadeeffekterpå

samhällsekonomin ...............................................................................40

4 Omvärldsfaktorer och osäkerheter 43

4.1 Internationellregelutveckling ............................................................43
4.2 Teknik-ochprisutveckling ..................................................................43
4.3 Klimatpolitikiandraländer ................................................................44
4.4 Utvecklingavtransportmönsterochbeteenden ..................................44
4.5 Fortsattsamverkankringomvärldsbevakning ....................................45

5 Samordningsuppdraget 47

Bilaga A: Översikt över åtaganden och förslag 51

Bilaga B: Definitioner 59





5

1 Principer för omställningen 

Detfinnsettantalprincipersomvisexmyndigheterisamordningsuppdragetanser
ärviktigaiomställningsarbetet.Principernabidrartillettgemensamtförhållnings-
sättihanteringenavolikamöjligheter,hinderochutmaningar,ochkanunderlätta
samverkanmedprivataochoffentligaaktöreritransportsystemet.Förhoppningen
ärattprincipernaocksåskabidratillattberördaaktörerarbetarisammariktning,
samtidigtsomvarochensjälvformulerarhurmanbästkanbidratillattnåmålet
omenfossilfritransportsektor.Principernabeskrivsutaninbördesrangordning.

Tre nödvändiga delar: Transporteffektivt samhälle, fordon, drivmedel
Omställningenavtransportsystemetbehöverståpåtreben:meddemestkost-
nadseffektivaåtgärdernaförsamhälletskaviuppnåettmertransporteffektivt
samhälle8,energieffektivaochfossilfriafordonochfarkostersamthögreandel
förnybaradrivmedel9.Detkommerinteattvaratillräckligtattendastarbetamed
ettellertvåavdessaområden.Delsförattresurserförattframställaförnybara
drivmedel,batterier,fordonochinfrastrukturärbegränsade,delsförattsprida
riskenomnågotområdeinteutvecklassomförväntat.Detfinnsocksåandragoda
ekonomiska,miljömässigaochsocialaskältillattutvecklamertransporteffek-
tivasamhällen.Detärenstoromställningsomskaskepåkorttidochpotentialen
inomallatreområdenkommerdärförattbehövautnyttjasförattnådeambitiösa
målsomsattsupp.Detreområdenakommerdockattgesolikastortfokusistaden
respektivepålandsbygden.Åtgärderföretttransporteffektivtsamhälleharsärskilt
storpotentialiurbanamiljöerdärförutsättningarärgodaföröverflyttningmellan
trafikslagochdärbebyggelseplaneringkanbidratillminskadefterfråganpåbil-
resor.Pålandsbygdenkommerstörreviktattbehövaläggasvidenergieffektiva
fordonochförnybaradrivmedel(ävenomlösningarförtillexempelresfria
mötenochdistansarbeteocksåkanhastorpotential).

Med ett transporteffektivt samhälle menar myndigheterna i samordningsupp-
dragetettsamhälledärtrafikarbetetmedenergiintensivatrafikslagsompersonbil,
lastbilochflygminskar.Dettakanskebådegenomöverflyttningtillmerenergi-
effektivafärdmedel/trafikslagochgenomatttransportereffektiviseras,kortaseller
ersättshelt.Effektiviseringavtransporterkanskegenomexempelvisökadfyllnads/
beläggningsgradigods-ochpersonfordon.Transporterkankortasgenomexempel-
visenmertätochfunktionsblandadbebyggelse.Ersättningavtransporterkanske
viablandannatresfriamötenellerförändradearbetssättochkonsumtionsval.Ioch
mellanstäderochtätorterärenöverflyttningtillandraalternativänpersonbiloch
lastbilenklareänpålandsbygdendärbilenärfortsattviktig.Ävenvadgällermins-
katflygandeserförutsättningarnaolikautiolikadelaravlandet.

8 Begreppettransporteffektivtsamhälleanvändsblandannat av den parlamentariskt sammansatta 
MiljömålsberedningenidessbetänkandeEnklimat-ochluftvårdsstrategiförSverige(SOU
2016:47).
9 Förnybaradrivmedelinkluderarbiodrivmedelsåsometanol,metanol,biodiesel,hydrerade
vegetabiliskaoljor(HVO),biogasochbiobensin,menocksåel,vätgasochandraelektrobränslen.
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Förmerenergieffektiva och fossilfria fordon och farkosterärenergieffektivi-
sering,möjlighetattanvändaförnybaradrivmedelavgörandeförfordon,fartyg,
flygplanocharbetsmaskiner.Utvecklingeninomområdetstyrstillstordelpå
internationellnivå.Ettexempelpåbetydelsefullstyrningärdekravsomställs
påEU-nivåpånyafordonskoldioxidutsläpp.Pånationellnivåkanekonomiska
incitamentstyramotminskadeutsläppfrånfordonsomsäljsilandet,menäven
främjaattfordonkannyttjasmerenergieffektivt.

Närdetgällerförnybara drivmedelharSverigegodaförutsättningarattställaom
jämförtmedmångaandraländer,menförattpotentialenskarealiseraskrävsinsat-
seriallaled–produktion,användningochdistribution.EU:sregelverkpåverkar
dockmöjligheternaattutformastyrmedelochdärförbehöverSverigefortsättasitt
påverkansarbetegentemotEU.Detfinnsocksåettantalprioriteradeinsatsersom
kangenomföraspånationellnivå.

Sverige bör vara föregångare internationellt
Sverigebörtarollensominternationellföregångareiomställningentillenfossil-
fritransportsektor,ochbörävenagerapådrivandeförensådanomställningiinter-
nationellasammanhang.Däringårattverkaförskärptaochsamordnadestyrmedel
inomEUochiinternationellaregelverk.PåsåsättkanSverigesinsatserbidraytter-
ligareidetglobalaomställningsarbetet,utöverattminskautsläppenfråndenegna
transportsektorn. 

Offentlig sektor bör vara förebild
Pånationellnivåbördenoffentligasektornagerasomenförebildochföregångare
närdetgällerattövergåtillenfossilfritransportsektor.Dettagällerexempelvisbåde
deegnatransporternaochidialogenmedandraaktörer.

Alla aktörer behöver samverka
Omställningenkommerattkrävanyaarbetssätt,nyalösningarochettgenom-
gripandeförändringsarbeteinomfleraolikaområden.Förattlyckasmeddetta
behövsmersamverkanochhelhetssynblandtransportsystemetsaktörer.Ettsätt
attbidratilldettaärattskapagemensammaarenorochnätverkdäraktörerkan
träffas,utbytaerfarenheterochgemensamthittalösningar.

Omställningen kan även bidra till andra samhällsmål
Iarbetetmedomställningtillenfossilfritransportsektorfinnsdetmöjligheter
attbidratillattuppnåandrasamhällsmål,vilketärviktigtatttavarapå.Många
avförslagenidennaplankan,omdeinförs,bidratillattnåflerasamhälls-och
miljökvalitetsmål.

Tillgänglighet viktigare än mobilitet
Attfokuserapåtillgänglighetsnarareänmobilitetärenviktigprincipiomställ-
ningsarbetet.Tillgänglighetkansägasvaramöjlighetenattminimeraochöver-
bryggageografiskaavståndförattskapakontaktmöjligheterochnärhettillnyttor
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ochfunktioner.10Transportsystemetharencentraldeliattskapatillgänglighet,
menävenITochbebyggelsestrukturharbetydelsefullaroller.Attenresaeller
godstransportintebehövergenomföraskanivissafallvaradetbästaalternativet
församhället,företagochindivider.

Digitalisering kan ge effektivare transportsystem
Digitaliseringenochnyatekniskalösningarinnebärstoramöjlighetertilleffek-
tiviseringaritransportsystemet.Dessamöjligheterbörtillvaratas,samtidigtsom
samhälletbehöversättaramarochstyrautvecklingensåatteventuellanegativa
effekter(tillexempelökadetrafikvolymer)undviks.

Hänsyn och anpassning till regionala och lokala förutsättningar
Arbetetmedomställningenböranpassastillolikaregionalaochlokalaförutsätt-
ningar.Påsåsättkanmanutnyttjadelösningarsomharstörstpotential,kanfå
störstacceptansochhittamöjligavägarframåtialladelaravlandet.

1.1 Principer som rör styrmedel och åtgärder

Styrmedel och åtgärder ska inte motverka klimatmålen
Styrmedelochåtgärdersompåverkartransportsystemetskaintemotverkaklimat-
målen.Dettagällersåvälinfrastruktur-ochbebyggelseplaneringsomandrastyr-
medelochåtgärder.

Förorenaren betalar
Styrmedelskautformassåattdensomorsakarskadorpåmiljön,ellergerupphov
tillandraexternaeffekter,betalarfördesamhällsekonomiskakostnadersom
uppstår.

Koldioxidskatt är grunden men behöver komplement 
Prissättningavutsläpp(genomkoldioxidskatt)ärgrundenförensamhällsekono-
misktkostnadseffektivomställningspolitik.Samtidigtfinnsdetomständigheter
somocksåmotiverarannan,kompletterandestyrning.Påblandannatområden
därbegränsningarinationellrådighetomöjliggörkoldioxidbeskattningkrävsinte
baraansträngningarförattundanröjadessahinder,utanparallelltmeddettakan
detvaranödvändigtmedstyrmedelsomsålångtmöjligtförsökerprissättautsläp-
penävenomdetintekangörasfulltsåträffsäkertsommedenkoldioxidskatt.
Omställningenkommersåledesattkrävaenmixavinsatser.

10  Prop2008/09:93Målförframtidensresorochtransporter.Isammapropositionangesatt”ett
mervardagligtuttryckförtillgänglighetärenföräldersmöjlighetattlämnasittbarnpåskolan
ochattresatillarbetet,enmatproducentsmöjlighetattlevererasinavarortillbutikerirätttid,en
affärsresenärsmöjlighetattresatillettbetydelsefulltmöteellermöjlighetenatthamötetpådistans
medhjälpavIT”.
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Ta hänsyn till samhällsekonomisk kostnadseffektivitet
Omställningenskagenomföraspåettsättsomgörattmålennåstillsålågakost-
naderförsamhälletsommöjligt.Vidutformningochutvärderingavenskildastyr-
medelochåtgärderärdetdärförnödvändigtattbeaktainsatsenskortsiktigasåväl
somlångsiktigakostnadseffektivitetförsamhället,samthurdensamverkarmed
andrarelevantainsatser.Insatsensbidragtillandrasamhällsmålbörocksåbeaktas
ibedömningenavenåtgärdssamhällsekonomiskaeffekter.Omställningenkan
ocksåstimuleratillnyteknikochandrainnovationer.

Följ upp omställningen – utvärdera och justera insatserna
Förattupprätthållaenverkningsfullochsamhällsekonomisktkostnadseffektiv
styrningmotenfossilfritransportsektorärdetviktigtattkontinuerligtföljaupp,
utvärderaochdärmedkunnajusteraomställningsinsatserna.Dettadelseftersom
deexaktaeffekternaavföreslagnastyrmedelochåtgärderintekanförutsespåför-
hand,menocksåeftersomomvärldenständigtförändrasochdärmedskaparnya
förutsättningarföromställningsarbetet.Uppföljningochutvärderingavenskilda
insatserbörplanerasigodtid,företrädelsevisredaninförinförandetavnyastyr-
medelochåtgärder,ellerdåbefintligainsatserförändras.Sevidareiavsnitt3.4 
om kontrollstationer. 

Teknikneutralitet är viktigt
Teknikneutralitetäriallmänhetenviktigprincipvidutformningavstyrmedel
gällandefordonochdrivmedel.Iställetföratttillexempelförbjudavissaspecifika
teknikerbörmanställaskarpakravpåexempelvisutsläppsnivåerochlåtamarkna-
denavgöravilkateknikersombästmöterkraven.11 

Kombinera olika styrmedel så att de kan förstärka varandra
Imångafallbörstyrmedelkombinerassåattdeförstärkervarandra.Samverkande
styrmedelkanbidratillatteffekteniformavökadfossilfrihetstärksmeränom
styrmedlenochåtgärdernaskullegenomförasvarförsig.Exempelviskanettstyr-
medelsomfrämjarökadproduktionavhållbarabiodrivmedelgeförutsättningar
förenambitiösreduktionspliktförbiodrivmedel.Styrmedelförminskadeutsläpp
kanocksåkombinerasmedstyrmedelochåtgärdersomskapartillgänglighetmed
merenergieffektivaochfossilfriaalternativ.Närdetgällerattåstadkommaenöver-
flyttningfrånpersontransportermedbiltillkollektivtrafik,cykel,gångochresfria
lösningarkrävsiregelenkombinationavstyrmedelochåtgärdersominnehåller
både”morot”och”piska”.Detsammagällerförgodstransporterdärstyrmedelsom
påverkarpris,utbudochtransporttiderförolikatrafikslagsamverkar.Informativa
styrmedelkanbidratillattförstärkaeffektenavexempelvisadministrativaeller
ekonomiska styrmedel. 

11  Dettagällervalochutformningavtillexempeladministrativaochekonomiskastyrmedel.
Påforsknings-ochinnovationsområdetkandetoftafinnasanledningattgemerteknikspecifikt
stöd.Dessutomkanolikateknikerintebetraktasisoleratfrånvilkakravdeställerpåtillexempel 
infrastrukturfördrivmedelsdistribution.
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Ta hänsyn till fördelningseffekter för olika samhällsgrupper och geografiskt 
över landet
Styrmedelochåtgärderföromställningavtransportsektornkanpåverkaolikasam-
hällsgrupperolika.Avhänsyntillhållbarhets-ochandrasamhällsmålbehöver
utformningenavstyrmedelochåtgärderdärför tahänsyntillinsatsernasfördel-
ningseffekter.Detkanpåverkautformningenavinsatsen,exempelvisgenom
geografiskdifferentiering,ellerinnebäraattstyrmedelkompletterasmedandra
åtgärdersomkompenserarföroönskadefördelningseffekter.Gynnsammaför-
delningseffekterkanocksåmotiveraåtgärdersominteärkostnadseffektivasett
enbarttillklimateffekten,menkanvarasamhällsekonomisktmotiveradeutifrån
andrasamhällsmål,exempelvisjämlikhet,jämställdhetochregionaltillväxt.
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2 Förslag och åtaganden

Enviktigdelavdetgemensammaarbetetfördesexmyndigheternaidettaupp-
dragharvaritattidentifieranågraavdestorautmaningarnaföromställningen,
ochdärefterväljavägföratthittamöjligalösningarochhandlingsalternativ.Vihar
främstförsöktdefinieraderelevantautmaningarsomstatenkanbidratillattlösa
ochsomvityckerattstatenbörprioriteradenärmstatvåtilltreåren.Dessutom
harvilagtviktvidvadsomärviktigtattkommaigångmedförattåstadkomma
effekterinärtidsåvälsompålängresiktförenomställning,samtattidentifiera
åtgärderdärmyndigheterharmöjligheterattarbetainomsinarespektivebefintliga
uppdrag. 

Iarbetetharvianväntossaveffektkedjemetodiken,somsyftartillattbeskriva
vilkaeffektervibehöveruppnåpåkortrespektivelängresiktförattiförläng-
ningennåmåletomenfossilfritransportsektor,vilkakonkretaresultatviönskar
sesamtvilkaaktiviteter(styrmedelochåtgärder)sombehövergenomförasför
attdessaeffekterochresultatskabliverklighet.Visexmyndigheterharsedan
gemensamtprioriteratmellandessaaktivitetermedavseendepåfrämsteffekt
ochgenomförbarhet12.

2.1 Samhällsplanering
Samhällsplaneringochdenfysiskaplaneringenbidrartillattändraförutsättning-
arnaförattfrämjaettmerhållbarthandlingssättförperson-ochgodstransporter.
Engodsamhällsplaneringunderlättarmöjlighetenattväljaetthållbarttransport-
och/ellerresebeteende.Samhällsplaneringärocksådetmestlångsiktigaområdet
attarbetamedförattåstadkommaenomställning.

2.1.1 Infrastrukturplanering och klimatmål - förtydliga målbilden
Omställningentillfossilfrihetärettarbetesomkräveratthelasamhälletsträvar
motsammamål.Omklimatmåletskanåsbehöverinfrastrukturplaneringeninrik-
tassåatttillgänglighetenutvecklasinomramenförklimatmåletochilinjemed
andrahänsynsmål.Iinfrastrukturplaneringenböreftersträvasåtgärdersomger
positivaeffekterförfleramål.

Enstordelavtrafikarbetetskeribefintligttransportsystemochdetärdärför
viktigtattgenomförainsatserförattpåverkaefterfråganocheffektiviseraanvänd-
ningenidetbefintligatransportsystemet.Trafikverketbedömerattnuvarande
vägkapacitetäristortsetttillräcklig,ochföreslårdärförattmanbörvararestrik-
tivmedstörreinvesteringariväginfrastrukturförökadkapacitet13. Planeringen 

12  Läsmerikapitel5omhurvihararbetat.
13 Trafikverket:Åtgärderförattminskatransportsystemetsutsläppväxthusgaser–ettregerings-
uppdrag, 2016:111.
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avnytillkommandeinfrastruktur,trimningsåtgärder14ochunderhållitransport-
systemetbehöverprioriterayt-ochenergieffektivatrafikslag.Inationellamyndig-
hetersdialogochsamrådmedkommunerochregionersamtvidbeslutomstatlig
medfinansieringbehövertydligarekravställaspåatttillgänglighetenskautveck-
lasinomramenförklimatmåletochilinjemedövrigahänsynsmål.Ettviktigt
underlagiplaneringenochidialogernaärenanalysavhursamtligastyrmedel
ochåtgärderidenstrategiskaplanenpåverkartrafikutvecklingenfördeolika
trafikslagen.Dettadåtrafikutvecklingenisigharstorbetydelseförplaneringen
avinfrastrukturochfysiskplanering. 

Idagfinnsdetotydligheterkringhurdetransportpolitiskamålenskatolkasoch
implementeras.Iinfrastrukturpropositionen15ochbudgetpropositionenför201716 
finnsskrivningenatt”förattdetövergripandetransportpolitiskamåletskakunna
nåsmåstefunktionsmåletihuvudsakutvecklasinomramenförhänsynsmålet.
Därmedskatransportsystemetbidratillenmiljömässigt,ekonomisktochsocialt
hållbarutvecklingialladelaravlandet”.Dennaskrivningmotsägerriksdagens
beslutomattfunktionsmåletochhänsynsmåletärjämbördiga,någotsomupp-
repasblandannatidenyligenbeslutadedirektiventillTrafikverketmedfleraom
åtgärdsplanering201717.Dettaorsakarsvårigheteritolkningenavmålensinbördes
relation18.Vianserattettförtydligandebehövs.Ettsådantförtydligandeärsärskilt
relevantförTrafikverketsåtgärdsplaneringochkommandeinriktningsplanering,
förinförandetavdennyaklimatlagen19ochförarbetetmedAgenda2030-målen20. 

2.1.2 Bebyggelseplaneringen ska medverka till att klimatmålet 
kan nås

Utvecklingenavtransportsystemetsinfrastrukturharendirektpåverkanpåefter-
fråganpåresorochtransporter.Detfinnsocksåfleraindirektapåverkansfaktorer;
delspåverkasbebyggelseutvecklingenavförändringaritransportinfrastrukturen,
delspåverkasutvecklingenavtransportinfrastrukturenisinturavdenbebyggelse
somtillkommer.Bebyggelseutvecklingenochvilkentransportinfrastruktursom
byggshardärmedbetydelseförhurtransporternasutsläppavkoldioxidutveck-
laspålångsikt.Bebyggelseplaneringenbehöverdärförskesåattdentrafikutveck-
lingsomdengenererarmedverkartillattbådeklimatmålochövrigasamhällsmål
kan nås. 

14 Medtrimningsåtgärdermenasmindreåtgärderibefintliginfrastruktur,exempelvis
plattformsförlängning,kollektivtrafikkörfält,justeringarikorsnings-ochsignalanläggningaretc.
15 Prop: 2016/17:21.
16  Prop: 2016/17:1.
17  Näringsdepartementet2017/02312/TIF.
18 http://malportal.trafa.se/sv/malportal/Transportpolitiska-mal/  
19 Klimatlagenlagfästerattregeringensklimatpolitikskautgåfrånklimatmålenochhurarbetet
skabedrivasochföreslåsträdaikraftden1januari2018.
20  Agenda2030ärdennyautvecklingsagendansombestårav17globalamålmedsammanlagt
169delmål.Agenda2030antogsiFNiseptember2015.

http://malportal.trafa.se/sv/malportal/Transportpolitiska-mal/
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Detärkommunensomansvararförattplanläggamark-ochvattenanvänd-
ningeninomsinageografiskagränser,genomsåkallatkommunaltplanmono-
pol.Kommunalaplanerochprogrambehöverutformasmedhänsyntillderas
konsekvenserförtransportefterfrågan.Tydligarekravavseendeklimatpåverkan
behöverocksåställaspålokaliseringavverksamheterochbebyggelse.Somstöd
idettaarbeteharBoverkettagitframvägledningtillkommunernainomPBL
kunskapsbanken21.

Statensrollärattsamverkaochhadialogmedkommunernaomderasfysiska
planeringpåolikasätt.Varjemandatperiodlämnarexempelvislänsstyrelserna
ensammanfattanderedogörelseöverkommunernasöversiktsplanersaktualitet.
Redogörelseninnehållersynpunkterifrågaomallmännaochmellankommunala
intressensomkanhabetydelseiöversiktsplaneringen.Länsstyrelsernabevakar
ocksåstatensintressenigranskningsyttrandeöveröversiktsplaner.Viddennatyp
avformellasamråddärstatenbevakarsinaintressenbehöverallamyndigheter
lyftaframattklimatmåletskabeaktas.

Störstmöjlighetattpåverkabebyggelseutvecklingenharstatenisinrollsommed-
finansiäravinfrastrukturåtgärderellerbostadsbyggande.Tydligarekravavseende
klimatpåverkanbehöverställasvidmedfinansieringavinfrastruktur.Detärockså
angelägetattstatenfrämjarklimatmåletvidsinbedömningavkommunernasloka-
liseringavverksamheterochbebyggelse.

2.1.3 Utveckla stadsmiljöavtal
Regeringenharbeslutatattstadsmiljöavtalen22skaingåidennationellainfra-
strukturplanen23.Dettamöjliggörlängreochmeromfattandeavtaläntidigare.
Regeringenhar,idirektivettillåtgärdsplaneringen,aviseratattstadsmiljöavtalen
kommerattomfatta1miljardkronorperårunderperioden2019-2029ochinne-
fattainsatserförkollektivtrafikochökatcyklande.

Inomramenförmiljömålsrådetssamverkansarbete24hardettagitsframettförslag
omattenavgränsningbörgörastillstorstadsområdenochstörrestäder.Behov
utanfördennaavgränsningkanlösasgenomattandrastöd,exempelvisdenstat-
ligamedfinansieringentillkollektivtrafik,inriktaspåområdensomstadsmiljö-
avtalenintegerstödtill.

Stadsmiljöavtalenkansessomettparaplydärävenandrastödkaningå,menmed
sammaövergripandemål(seförslagtillstadstrafikmåliavsnitt2.1.4,),syfteoch

21  http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/oversiktsplan/klimatpaverkan-och-
oversiktsplanering/
22  Ettstödtillkommunerochlandstingförattfrämjahållbarastadsmiljöer:http://www.
trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/
Finansieringsmetoder/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/
23 Näringsdepartementet.N2017/02312/TIF
24 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationella-mal-for-planering/
miljomalsarbete/regeringsuppdrag-att--na-miljomalen/stadsmiljoavtal-2.0/
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kravpåuppföljning.Förattutredabehoveninnanavtaltecknasbliråtgärdsvals-
studie25obligatoriskförstörremeromfattandeavtal.Parkeringsavgifter,trängsel-
skattocheneventuellparkeringsskatt26böranvändssomstyrmedeltillsammans
medbeslutadeåtgärderochandramotprestationerinomstadsmiljöavtalenföratt
nåstadstrafikmålet.

2.1.4 Ta fram och besluta om stadstrafikmål
Ettstadstrafikmålbörvaraettvillkorförstadsmiljöavtalensamtingåidirektiven
förinfrastrukturplaneringpånationellochregionalnivå.Ettförslagtillstadstrafik-
mål,somtagitsframgemensamtavblandandraTrafikverket,Boverket,Energi-
myndigheten,Naturvårdsverket,Folkhälsomyndighetenochlänsstyrelsernainom
ramenförmiljömålsrådetssamverkansarbete,finnsochärformuleratsomatt”en
ökadandelpersontransporterskaskemedgång,cykelochkollektivtrafikistäder/
tätortersamtidigtsomtillgänglighetenfördessatrafikslagprioriterassåattden
totalabiltrafikenminskaristaden/tätorten”.

Stadstrafikmåletbörocksåingåsomendeliregeringenspågåendearbetekring
nationellamålförstadsutveckling27.

2.1.5 Utred ansvar för genomförande och finansiering av vissa 
steg 1- och 2-åtgärder

Denstatligamedfinansieringenavtransportinfrastrukturutgöridagettviktigt
incitamentförkommunerochregionalatrafikhuvudmännärdetgällerattvälja
ochprioriteraåtgärderisteg1,2,3eller4ifyrstegsprincipen28.Trafikverket
genomförvissasteg1-och2-åtgärderidenordinarieverksamheten,exempelvis
trafikledningochunderhållsåtgärder,mengerocksåstödiformavmedfinansie-
ringviastadsmiljöavtalen(seavsnitt2.1.3). 

Detharidentifieratsbehovavattinriktaandrastöd,somtillexempeldenstatliga
medfinansieringentillkollektivtrafik,påområdensomstadsmiljöavtaleninteger
stödtill29.Endelkommunerochregioneruppleverattdetärlättareattfåstatlig
medfinansieringföråtgärderisteg3ochsteg4medbefintligtregelverk30.

25 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Atgardsval/
26  Läsmeromförslagattutredastatligparkeringsskattiavsnitt2.2.3.
27  http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/03/framtidens-stadsutveckling-behover-bli-mer-
jamstalld/
28 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-
godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Fyrstegsprincipen/
29 http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/
publikationer/2014/2014-49.pdf
30 Förordning(2009:237)omstatligmedfinansieringtillvissaregionala
kollektivtrafikanläggningarm.m.,Förordning(1997:263)omlänsplanerförregionalinfrastruktur,
samtFörordning(2009:236)omennationellplanförtransportinfrastruktur.
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Förattvissasteg1-och2-åtgärderskakommatillståndkandetvaramotive-
ratattstatengenomTrafikverketochderegionalaplanupprättarnafårmöjlighet
attbidramedfinansiering.Detgällerfrämstpåverkansåtgärdersomtillexempel
testresenärskampanjerochandramobilitymanagementåtgärder31liksomåtgärder
föreffektivarenyttjandeavbefintligtransportinfrastruktursomtillexempelför-
ändratutbudochdelningstjänster.Möjlighetenattbidramedfinansieringsaknas
idag.Isåfallkrävsantingenspecifikauppdragellerattgällandeförordningarför
statligmedfinansieringvianationelltransportplanrespektivelänsplanerändras.
Förattklarläggapotentialeriovanståendebörfråganutredasavseendeansvars-
fördelningochfinansieringfördeaktuellaåtgärdstyperna.

2.1.6 Gör kollektivtrafiken mer attraktiv och effektiv
Förattåstadkommaenmerattraktivocheffektivkollektivtrafikkommerdetinte
atträckameddestatligamedfinansieringsåtgärdersomfinnsidagtillkollektiv-
trafik.Detkommersannoliktocksåattbehövasnyaorganisatoriskaochfinan-
siellaangreppssättsomkanstärkaochsäkerställakollektivtrafikensutbyggnad
ochutbud.Enannanrelevantaspektförattmöjliggörastyrningmotökadkollek-
tivtrafikandelärattförmåolikaaktörermedolikamålsättningarattdraåtsamma
håll,genomensamsynkringvadsomskaprioriterasitransportsystemetoch
visionerförhurstorstadsregionernaskautvecklas32. 

Ävennyatjänsterochnytekniksomfrämjarenöverflyttningtillkollektivtrafik
behöverutvecklas,liksommöjlighetenattarbetamermedmobilitymanagement-
åtgärder.Pålandsbygdenärutmaningenförkollektivtrafikenattsamordnaknappa
resurser. 

Utvecklingsområdenärframföralltförbättradeanslutningartillkollektivtrafik-
stråk,samordningavdesamhällsbetaldaresornasamtattunderlättasamåkningi
personbil.Samhälletharenutmaningattklaraengodtillgänglighetimångadelar
avlandsbygdenidag.Nyalösningarochtjänsterbehöverutvecklas.Digitalise-
ringenhargett,ochkommerattge,nyamöjligheter.Mängdeninformationomres-
möjligheterharökatkraftigtsamtidigtsomteknikenattsamlaochpresenteraden
harblivitmycketbättre.Detharletttillattbefintligaochnyaaktörernubörjar
erbjudatjänstersomerbjuderresmöjlighetermedexempelviskollektivtrafik,taxi,
hyrcykel,bildelning,hyrbilellersamåkning.Påsiktkanocksåautonomafordon
erbjudassomtjänst.

Förslagetärattberördamyndigheterisamordningsuppdragetarbetarvidaremed
attfåökadkunskapomnationellamyndighetersrollförframtidenskollektivtrafik.

31 Mobilitymanagementärettkonceptförattfrämjahållbaratransporterochpåverka
bilanvändningengenomattförändraresenärersattityderochbeteenden.
32 Dickinson,Isaksson&Gullberg,2016.Hållbartransportplanering?Jämförandestudieavpolicy
ochplaneringistorstadsregionernaStockholm,VancouverochHamburg.Naturvårdsverketrapport
6732.
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2.1.7 Fortsätt pågående arbete med elvägar
Elvägarärettsättattordnadistributionenavförnybartdrivmedel(el)genomatt
befintligväginfrastrukturanpassasförattkunnaförsefordonenmedelunder
drift.Trafikverketdriver,medstödavVinnovaochEnergimyndigheten,eninn-
ovationsupphandling33avteknikerförelvägar.Tvåolikaprojektdemonstreras
förnärvarande.UppdragettillTrafikverketattbiståutvecklingenbörförtydligas
avregeringen.Förutomdenkunskapsinsamlingsomskernärtvåolikatekniker
testas,krävsframtagandeavstandarderförelvägarochfordonsamtöversynav
regelverkförattundanröjahinder.

Omelvägarskafortsättautvecklasbehöverdennationellatransportplanenför
infrastruktur,utöverdagensinfrastruktur,äveninnehållaplaneringförutbyggnad
ochfinansieringavelvägar.Närdetskerochivilkenformbörframkommaidet
pågåendearbetetmedelvägar.

2.1.8 Tillåt längre, tyngre och bredare fordon och farkoster

Lastbilar
Regeringenharden16februari2017beslutatomenproposition34rörandeinföran-
detavtrafikmed74tonslastbilariSverige,påvägardärtransporterpåjärnväg
ellersjöfartinteärmöjligt.Dockärinteviktendenendaparameternsompåverkar
energianvändningenutanävenlängdenpåfordonet.Inomdethärområdetbehövs
ytterligareforskningochdemonstrationbådeförattpotentialenskakunnarealise-
rasochimplementerasochförattundvikaenpotentiellriskföröverflyttningfrån
järnvägtilldetallmännavägnätet.

Tåg
Genomattlängretåganvändskankostnadernaförtransporternaminskaochkapa-
citetenpåspårenöka.Detbehöverblimöjligtattanvändatågsomär1000meter
långa,vilketocksåöverensstämmermedmålsättningarinomEU.Flerakällor
visarattdetärbådeföretags-ochsamhällsekonomisktlönsamtattinföralängre
tåg35.Åtgärderbehövsävenförattmöjliggöraanvändningenavtyngreochbre-
daretågsätt.Trafikverkethargenomförtenutredningomlängreochtyngretåg
medförslagpååtgärderochfördjupadeanalyserochdessaförslagbörbeaktas36. 

2.1.9 Modernisera järnvägen
Detkangörasmycketförattdetskagåsmidigareochsnabbareatttransportera
godspåjärnväg.Exempelärautomatkopplingar,modernarebromssystem,nya
godsvagnar,hybridlokochautomatiseringavlokochsystem.Ävenkompatibilitet

33 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Leverantorsinformation/Elvagar/
Om-projektet-elvagar/
34 Proposition 2016/17:112.
35 WSP(2014)Omvärdetavlängretåg.Uppdragsnummer10194307.
36 Trafikverket(2015)Regeringsuppdrag:Möjligheterattköralängreoch/ellertyngregodståg.
ÄrendenummerTRV2015/30810.
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medandratrafikslagförattunderlättaintermodalalogistiklösningarärenviktig
delavmoderniseringen.StödförsådanaåtgärderkanerhållasinomEU:sforsk-
ningsprogramShift2Rail37.

InförandetavdetnyasignalsystemetERTMSärenannanmoderniseringsåtgärd
somkaninnebäraökadekostnaderförgodstransportföretag.Detfinnsdockmöjlig-
hetattsökaEU-bidragfördettasomTrafikverketåtagitsigattkoordinera38.

2.1.10 Planer till stöd för infrastruktur för förnybara drivmedel 
Förattmänniskorskavågaköpafordonsomdrivsmedförnybaradrivmedelärdet
viktigtattfåtillståndenkritiskmassaavtanknings-ochladdningsmöjligheter.På
längresiktkrävsenkonsekventplaneringsprocessföretableringavinfrastruktur
förförnybaradrivmedelpåbekostnadavfossiladrivmedel.

Förattmöjliggöraenändamålsenligutbyggnadavinfrastrukturförförnybara
drivmedelärvårtförslagattdettasframlänsvisaregionalaplanerfördetta.Dessa
planersyftartillattvaraettstrategisktunderlagförlänetskommunerochettstöd
iderasarbetemedattintegrerafråganominfrastrukturförförnybaradrivmedel
idenfysiskaplaneringen.Förutsättningarnaförolikadrivmedelskiljersigåti
Sverige,ochregionalaenergitillförselplanerkantahänsyntillderegionalaförut-
sättningarnaochsamordnadetlokalaomställningsarbetet.

Detfinnsstödförutbyggnadavinfrastrukturförförnybaradrivmedelidag.Dessa
inkluderarKlimatklivet39ochLandsbygdsprogrammet40.DetfinnsävenEU-medel
förutbyggnadavinfrastrukturförförnybaradrivmedel.ExempelvisKlimatklivets
inriktningärgenerellklimatnyttaochtarlitenhänsyntillregionalspridning.Det
innebärattdetendastfinnssmåmöjligheterattstöttaspecifikaregioner,därmark-
nadskrafternaärotillräckliga,förattfåtillståndenkritiskmassaavtanknings-
ellerladdmöjligheter.VadgällerKlimatklivetsåärdetdessutombaraplaneratatt
fortgåtillochmed2020.Därmedkandetfinnasettbehovavattkompletteramed
någontypavstödformnärKlimatklivetfasasut.

Arbetetmedregionalaenergitillförselplanerbörgenomföraspåregionalnivåochi
dialogmedkommunerna.Arbetetmedderegionalaplanernaföreslåsgenomföras
medunderlagfrånochisamrådmedEnergimyndighetenochTrafikverket.

Energimyndighetenharidagdetnationellasamordningsansvaretförladdinfra-
struktur41.Viföreslårattdettauppdragutökastillattinkluderaallaförnybaradriv-
medel.Attseövervilketbehovsomfinnsavstödförutbyggnadavinfrastruktur
förförnybaradrivmedelochhurdetisåfallskaseutbehövergöraslängrefram,
ochkanvaraendelavdetnationellasamordningsansvaretsuppgifter.

37 http://shift2rail.org/
38 Trafikverket(2017)Prissättningavkapacitetförjärnvägstransporter,Trafikverketrapport
2017:033.
39 Naturvårdsverket,Stödtilllokalaklimatinvesteringar.
40 Jordbruksverket,Stödochersättningarförattutvecklalandsbygden.
41 Regleringsbrevförbudgetåret2015avseendeanslag1:18Klimatinvesteringarikommuneroch
regioner. 
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2.2 Ekonomiska styrmedel
Ekonomiskastyrmedelinnefattarexempelvisskatterochavgifter,skatterabatter
ochavdrag,skattebefrielse,återbäringsamtsubventioneriformavstatligaeller
kommunalabidragochstöd,ochanvändsblandannatförattpåverkavårahand-
lingarienmermiljövänligochhållbarriktning.

Ekonomiskastyrmedelpåtransportområdetsyftaroftatillatträttatillfelaktiga
prissignalerochfungerarantingensom”morot”(exempelvisiformavskattelätt-
nader,bidragochstöd)eller”piska”(exempelvisiformavskatterochavgifter).
Sådanastyrmedelkanocksåkombineras,tillexempelgenomettslagsskatteväxling
därhöjningavskattenpåfossiladrivmedelkombinerasmedensubventionpå
fossilfriaalternativ.Medtydligkommunikationomsyftetmedskatteväxlingen
finnsstörremöjlighetertillacceptansförstyrmedlet.

2.2.1 Koldioxidskatt och en utredning av beskattning av 
vägtrafiken behövs

Koldioxidskatten
Koldioxidskattenärcentralföromställningtillfossilfrihet.Miljömålsberedningen
bedömdeatt”Nivånpåkoldioxidskattenbörframöveranpassasidenomfattning
ochtaktsomtillsammansmedövrigaförändringaravstyrmedlengerenkostnads-
effektivminskningavutsläppenavväxthusgaseridenicke-handlandesektornså
attetappmålettill2030nås42.”

VidelarMiljömålsberedningensbedömning.Videnöversynavkoldioxidskatten
behöverfleradelarvägasin,exempelvisrekyleffekteravattfordonenblirmer
energieffektiva,utvecklingenavoljeprisetochökaddisponibelinkomst.Påverkan
avdensamladeklimatpolitiken,exempelvisriksdagensbeslutfrån2015omårliga
höjningaravenergiskattenförbensinochdieselföratthanteraBNP-utvecklingen
ochkonsekvenserfrånregeringenssamladeförslagfrånvåren2017behöverbedö-
mas.Desamladeförslageninnehöllreduktionspliktförbiodrivmedel43,införande
avbonus-malusförnyalättafordon44samtförändradbeskattningavförmånsbilar45. 
AndraeffektersomenligtMiljömålsberedningenbehöverbeaktasärexempelvis
näringslivetsinternationellakonkurrenskraftochutvecklingeniomvärlden46.

Tillsätt en utredning om den långsiktiga beskattningen
Förutomenöversynavkoldioxidskattenbehöverbeskattningenavtransport-
sektornsesöverisinhelhet.Dethandlarommöjlighetattökaenergiskattenpå
dieseltillattblimerlikdenpåbensin,ochattisåfallsänkafordonskattenpå
dieselfordon.Detkanocksåhandlaomattminskanedsättningarsomfinnsför

42 SOU2016:47Enklimat-ochluftvårdsstrategiförSverige.
43 Promemoria.Reduktionspliktförminskningavväxthusgasutsläppfrånbensinochdieselbränsle.
M2017/00723/R.
44 Finansdepartementet,2017.Ettbonus-malus-systemförnyalättafordon.Fi2017/01469/S2.
45 Finansdepartementet.2017.FörändradberäkningavbilförmånFi2017/01480/S1.
46 SOU2016:47Enklimat-ochluftvårdsstrategiförSverige.
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arbetsmaskinerinomtillexempelgruvor,utanattdetbliretthinderförfortsatta
höjningaravdengenerellanivån.Idetlängreperspektivethandlardetomhur
transportsektornsexternakostnaderskahanterasnäralltflerfordondrivsavel,
somintebeskattaspåsammasättsombränslen.Iutredningenbörävenkonse-
kvenseravminskadeskatteintäkterbelysas.

Höjningavbeskattningitransportsektornriskerarattfåoönskadekonsekven-
seriområdendärdetärsvårareattbytaresealternativäniochkringtätorter.
Förattintedettaskahindragenomförandetavstyrmedelsombedömssamhälls-
ekonomisktkostnadseffektivaförattnåklimatmålet,kandetbliaktuelltattta
framkompenserandeåtgärder,exempelvissärskildaavdrag.Dennafrågabör
bådeingåienöversynavkoldioxidskattochiutredningenavlångsiktigbeskatt-
ning av transportsektorn. 

Vägslitageskatt
Vianserattenvägslitageskattförtungafordon,rättutformad,ärettlämpligt
verktyg,delsförattdentungatrafikenihögregradskabärasinaexternakostna-
der47,delsförattfrämjaöverflyttningtillmerenergieffektivaalternativochöka
incitamentenattförbättrafyllnadsgradenilastbilarochlogistikenseffektivitet.
Enannanfördelärökadlikabehandlingmellansvenskaochutländskaåkerier.
Vidfortsattutredningfinnsenradfrågoratttahänsyntill,främstnäringslivets
konkurrenskraft.Enmöjlighetärattutvecklaengeografiskochtidsmässigdiffe-
rentieringvadgälleravgiftsnivåer.Iettlängreperspektivkandetbliaktuelltatt
ävenlättafordonfårnågonformavvägslitageskatt.

2.2.2 Se över reseavdraget
Reseavdragetbehöverutredasisyfteattförändraelleravskaffadet.Åtskilliga
utredningar,såsomFFF-utredningen,Miljömålsberedningenochnusenastden
parlamentariskalandsbygdskommittén48harföreslagitenförändringellerett
avskaffande,dockutanattlämnanågotfärdigtförslagpåhursystemetnärmare
skulleförändras.Visexmyndigheteriuppdragetanserdärförattettkonkretför-
slagsnarastbörtasframdärreseavdragetantingenavskaffasellergörsavstånds-
baserat,färdmedelsneutraltocheventuelltgeografisktdifferentierat.

2.2.3 Utred statlig skatt på parkeringsplatser
En statlig skatt på parkeringsplatser49 kan vara ett komplement till de parkerings-
avgiftersomkommunensjälvakanbestämmapåkommunalparkering.Syftetmed
skattenärattgekommunermöjlighetattfrivilligtinföraparkeringsskatt,somett
verktygförattflerskaväljaattgå,cyklaochåkakollektivt,menocksåförattdet
kangemedeltillattfinansieraförbättringsåtgärderfördessatransportsättsamt

47 Vägslitageskattharsomsyfteattinternaliserakostnaderfrämstkoppladetillexempelvis
vägslitageochandraluftföroreningaränkoldioxid(Kommittédirektiv2015:47).
48 SOU 2017:1.
49 Rapport2013-09-26Trafikutredningsbyrån:Underlättarskattpåparkeringbyggandeav
klimatsmartastäder?
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påverkamarkanvändningenlångsiktigt.Detärettalternativsompassarmedelstora
ochmindretätorterbättreänenträngselskattförattpåverkaefterfråganpåperson-
transportermedbil.Omparkeringskattinförstasskattutpådenparkeringkommu-
nenväljer,viaarbetsgivareellerfastighetsägare.Detgerdessaaktörerincitament
atthöjaparkeringsavgifter,minskaantaletparkeringsplatserochfrämjaandrahåll-
barafärdsätt.Omparkeringsskattärettlämpligtverktygochhurdenkanutformas
ärnågotsommåsteutredasvidare.

2.2.4 Ge stöd till infrastruktur för samordnad stadslogistik
Mängdenlastbilstrafikistädernaharstorbetydelseförettflertalmål.Genombättre
samordningavgodsdistributionenkanlastbilstrafikenminskas.Detfinnsocksåen
delgodssomsärskilticentraladelaravstädernakanförflyttasmedcykelochlätta
emissionsfriafordon50.Förattdrivapådennautvecklingbehövermöjlighetentill
delfinansieringförinfrastruktur,tillexempelcentralaomlastningsnoder,utvecklas.
Dettastödkansessomenparallelltillstadsmiljöavtalenförpersontransporterdär
kravpåmotprestationerocksåböringå.

2.2.5 Införande av miljökompensation 
Infrastrukturavgifterpåvägrespektivejärnvägkanhabetydelseförvalavtrafik-
slag.Detärmöjligtattinföraenmiljökompensationfördeicketäcktakostnaderna51 
idenkonkurrerandetrafiken,tilldendeldeöverstigermotsvarandekostnaderför
järnvägstrafik.Trafikverketharutrettdettaiettregeringsuppdrag52. Dagens kun-
skapkringkostnader/avgiftervisardockattdetmedTrafikverketsmodellsaknas
utrymmeförmiljökompensation.

2.2.6 Översyn av hamnavgifter
Dehamnrelateradekostnadernautgörimångafalldenstörstadelenavkostna-
dernaförinrikesochkustnärasjötransporter53.Dettagördetmindreintressantatt
läggauppslingormedtransportermedfleraav-ochpålastningar.Iställetpremie-
rastransportersombarainkluderarenavsändar-ochmottagarhamn.

Hamnarnaärsjälvaansvarigaförattutformaavgifterna.Deallmännahamnarnaär
ihuvudsakkommunalägda54,såprissättningenkandärförpåverkasavkommunens
intressen.Detkandockfinnasmöjligheterförstatenattivissmånindirektpåverka
hamnavgifternasutformning,exempelvisgenomfrivilligaöverenskommelser,att
ställavillkorvidinvesteringsstödliknandestadsmiljöavtal,ellerientillstånds-
process.Hurensådanindirektstatligstyrningkanutformasförattstyramoten
minskadklimatpåverkanbörutredasvidareisamrådmeddekommunersomhar

50 Fordonsomintegerupphovtilllokalautsläpp,exempelvisfordonsomdrivsmedelellervätgas.
51 Medicketäcktakostnaderavsesdeexternamarginalkostnadersomtrafikengerupphovtill,och
somintetäcksaveninternaliserandepålagaiformavskattelleravgift.
52 Trafikverket(2015).Förutsättningarförattmiljökompenseratransporterpåjärnväg.
Publikationsnr2015:158.
53 Sjöfartsverket(2016)Analysavutvecklingspotentialenförinlands-ochkustsjöfartiSverige.
54 Ibid.
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allmännahamnar.Syftetmedensådanutredningbörävenvaraattidentifieramöj-
ligaalternativaprismodellersomgynnarsjötransportuppläggmedfleralastningar
ochlossningarsamtanvändningavfartygochvägfordonmedlågklimatpåverkan,
samthurdessamodellerskullekunnatillämpasmedbibehållandeavhamnarnas
självbestämmandeidennafråga.

2.2.7 Ekonomiska styrmedel för fordon och farkoster 
SomettkomplementtillEU-kravpåfordonfinnsettbehovavstyrningavfordon
somsäljsiSverige.

Inför ett bonus-malus-system 
Ettbonus-malus-systemförlättafordonsomstyrmotsåvälenergieffektivitet
somfossilfrihetbörinföras.Ettförslagpåutformningharskickatsutpåremiss
av Regerings kansliet55.Hurvälbonus-malus-systemetuppfyllersittsyftekommer
attbehövautvärderasregelbundetochjusteras.Detharuppmärksammatsatt
exempelvisgasfordon,somfåttstödidetsvenskasystemet,senaresäljsutom-
lands.Omytterligarestyrmedelkrävsförattbehålladessafordonidensvenska
fordonsparkenbehöversesövernärettbonus-malus-systemharinförts. 

Vadgällertungafordonbörettbonus-malus-systemutredassnarastsåattdetkan
finnaspåplatsnärkoldioxidvärdenfinnstillgängligaförnyatungalastbilarunder
2019.Systemetbördärefterutvecklassuccessivt,närdataförflertyperavtunga
lastbilarochbussarblirtillgängligaefterhand.

Ändra beskattningen av förmånsbilar
Förmånsbeskattningensutformningharstorbetydelseförnybilsförsäljningenoch
denbörtydligarestyramotlägreutsläpp.Ettförslagpåjusteringavbeskattningen
avförmånsbilar56harskickatsutpåremissavRegeringskanslietisambandmed
remissenavettnyttbonus-malus-system.Enligtförslagetbrytsfordonsskattenut
frånprisbasbeloppsdelenavförmånsvärdetvilketfårtillföljdattävenförmåns-
värdetpåverkasdirektavfordonsskattenochdärmedfårenkoldioxiddifferentie-
ring.Hurvälensådanändringavförmånsbeskattningenkommerstyramotlägre
utsläppkommerattbehövautvärderas.Beskattningsreglernafördrivmedelsom
användsiförmånsbilarbehöverfortsattsesöverdådeintepåverkasavregering-
ensnyaförslag.

Utred investeringsstöd för ny teknik i fartyg
Förattklimatpåverkanfrånsjöfartenskaminskakrävsinvesteringaritekniksom
minskarfartygensutsläppavväxthusgaser.Viföreslåratttvåtyperavstödför
dessainvesteringarbörutredasvidare,delsettstödiformavriskavtäckningvid
lånefinansieradeinvesteringarochdelsettstödiformavenkoldioxidfondför
bidragtillinvesteringar,somheltellerdelvisfinansierasavsjöfartsnäringensjälv.

55 Finansdepartementet,2017.Ettbonus-malus-systemförnyalättafordon.Fi2017/01469/S2.
56 Finansdepartementet.2017.FörändradberäkningavbilförmånFi2017/01480/S1.
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Investeringariteknikförattökafartygsenergieffektivitetochanvändningavför-
nybaradrivmedelinnebärideflestafallenstörrekostnadjämförtmedattinvestera
ikonventionelladrivmedelochteknik.Rederierharidagslägetsvårtattfålåne-
finansieringfrånbankerfördenextrakostnadsomeninvesteringimiljövänligare
teknikutöverregelverkenskravoftastinnebär.Dettaeftersombankernahävdar
attdenextrakostnadenocksåbörmotsvarasavenextraavkastningpåinveste-
ringen.Dennaproblematikskullekunnaavhjälpasgenomattendelavenfondtasi
anspråksomlånegarantifördenextrakostnaden,vilketskullegöraattrederieroch
andraaktörerskullekunnafålånförhelainvesteringen.Detbördärförutredasom
statenkaninrättaochfinansieraenriskavtäckningsfondsomkannyttjasavrederier
somlånegarantiförinvesteringariåtgärdersomminskarklimat-ochmiljöpåver-
kanfrånfartyg,samthurensådanfondkanutformas.

Ettstyrmedelsomfåttdennorskarederinäringenattminskasinautsläppav
kväveoxider(NOX)ärNOX-fonden,somdetnorskanäringslivetinitieradeisam-
bandmedattkväveoxidskattinfördes2007.Fondenfungerarsåattindustriaktörer,
inklusiverederier,kanväljaattbetalaenavgifttillfondenochdeblirdåbefriade
frånkväveoxidskatt.Medlensombetalasintillfondenanvändstillattgebidrag
tillinvesteringarsomminskarutsläppenavkväveoxider.Viföreslårenutredning
omlämplighetenattinföraettliknandesystemmedsyfteattminskakoldioxid-
utsläppenfrånsjöfartsomanlöpersvenskahamnar.Enfrågaförutredningenäratt
säkerställaattåtgärderförattminskautsläppavväxthusgaserintemedförandra
negativaeffekter.

2.2.8 Utred ett investeringsstöd för produktion av förnybara 
drivmedel 

Förattfåtillstånddettekniksprångsomkrävsförenstorskaligproduktionav
förnybaradrivmedelfrånrestprodukterfrånjord-ochskogsbrukbehöverett
investeringsstödinförasförintroduktionavnyateknikerförproduktionavförny-
baradrivmedelfrånligninochlignocellulosa.Stödetsyftartillattminskarisken
förföretagsomärförstmedattinvesteraiennyteknik.Påsåsättgesförutsätt-
ningarförattdenökandeefterfråganpåförnybaradrivmedelsomreduktions-
pliktendriverframkanmötasmeddrivmedelfrånhållbartproduceradesvenska
råvaror.Förattkunnagöradetbehöverutformningenfortsattutredas.Endelav
utredningenärattseöverlämplighetenattsättanationellamålförproduktionav
förnybaradrivmedel.

Dettaförslagkanledatillökadproduktionavförnybaradrivmedelsomkan
användasförvägtrafik,sjöfartochluftfart.

2.2.9 Öka stödet till demonstration av nya tekniker för 
produktion av förnybara drivmedel

Stödettilldemonstrationavnyaocheffektivateknikerförproduktionavför-
nybaradrivmedelbehöveröka,såattdetfinnsmöjlighetattstöttateknikerför
avanceradeförnybaradrivmedelsombehövertastegetviaenstordemonstrations-
anläggningförattkunnanåtillräckligteknikmognadförkommersialiseringoch
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spridningavtekniken.Stödetbörutformaspåettsättsomkanhanteraattutbetal-
ningenavstödetkankommaattvarierakraftigtöveråren,dåendastettfåtal,men
stora,demonstrationsanläggningarsannoliktkommerattbyggas.

2.2.10 Utred styrmedel för förnybart flygbränsle
Enöversynöverhurförnybartflygbränslekanfrämjasbörgenomföras.Enrad
styrmedelkaningåienöversyn;differentieringavflygplatsavgifterellerdiffe-
rentieringaveneventuellflygskatt,kvotpliktförinrikesflygetellerattstatliga
myndigheterefterfrågarinblandningavförnybartflygbränslevidsinaflygresor.

2.2.11 Utred styrmedel för förnybara drivmedel till sjöfart
Drivmedelsomanvändstillsjöfartbeskattasinte.Nationelltskullebeskatt-
ningvaramöjligmenkanledatillensnedvridningikonkurrensförutsättningarna
mellanolikasjöfartssegmentutanattnödvändigtvisökaanvändningenavför-
nybaradrivmedel.Sverigebördärförverkaförattekonomiskastyrmedelinförs
internationellt. 

Nationelltbörförnybaradrivmedelförsjöfartintebeskattashögreänfossiladriv-
medelochdärförbörskattenedsättningenförlandanslutenelihamngällaäven
efter2020.Skattenedsättningenbörävenomfattafartygmedenbruttodräktighet
lägreän400enheterochvidladdningavbatteriersamtdirektöverföringtilllin-
dragnafärjor.

Förattfrämjaanvändningenavförnybaradrivmedelinomnationellsjöfart
behöverdetutredasvilkaytterligarestyrmedelsomkaninföras.

2.2.12 Klimat- och miljödifferentiering av farledsavgifter
PåuppdragavregeringenharSjöfartsverketnyligenutarbetatenmodellförfinan-
sieringenavdessverksamhetisyfteattuppnåenbalanseradekonomi.Isamband
meddettaföreslogSjöfartsverketenrevideringavblandannatavgifterförfarleder
ochlotsning,somkommerattträdaikraft1januari2018.Denyafarledsavgifterna
kommer,tillskillnadfråntidigareavgiftssystem,atttahänsyntillfartygenstotala
miljöpåverkanistörreutsträckning.Dettagenomattavgiftendifferentierasutifrån
ettantalmiljöpåverkandeparametrarochtyngdpunktenskaliggapåattminska
utsläppenavkväveoxider,koldioxidochpartiklar.Dettainnebärattvissafartyg
kommerattfåavsevärthögreavgifterjämförtmeddagensavgiftssystem,mensam-
tidigtattflerfartygfårekonomiskaincitamentattvidtaflerochivissafallmindre
kostsammamiljöförbättrandeåtgärder.57

Dennyaavgiftsmodellenharavdensvenskasjöfartsnäringenkritiseratsföratt
integedemiljöstyrandeeffektersomSjöfartsverketuttrycktsomenambitionmed

57 Sjöfartsverket,2015.Redovisningavregeringensuppdrag(N2015/5048/SUBT)attutarbetaen
finansiellmodell.
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det nya systemet.58Trafikanalysplanerarattunder2017analyserahurfarleds-
avgifternapåbästasättkananvändasförmiljö-ochklimatstyrning.

2.3 Administrativa styrmedel
Administrativastyrmedelärnormalttvingande.Fördelenmeddennatypavkrav
ärattdetärtydligtvadsomskauppnåsochvadresultatetblir.Nackdelaräratt
detärsvårtattiförvägvetakostnadenförattuppfyllakravet–ochattdennakan
blihögomstyrmedletutformaspåettsättsomgeraktörernalågflexibilitetihur
kravetskauppfyllas–samtattdetintefinnsincitamentattuppnåhögremålän
det tvingande kravet.

2.3.1 Utöka möjligheten att införa miljözoner
Miljözonärenbestämmelseomvilkautsläppsklassersomskatillåtasinomett
område.Beslutomattutseettområdetillmiljözonfattasavkommunen.Transport-
styrelsenharföreslagittvånyamiljözoner59,varavdenhögsta(klass3)omfattar
bådelättaochtungamotorfordon.Förattfåframförafordondärskalättafordonha
utsläppsklasselellerdrivasmedvätgas,tungafordonskadrivaspåel,vätgaseller
elhybridsomuppfyllerEuroVI.Miljözonklass2omfattarpersonbil,lättlastbil
ochlättbussochkräverenhögmiljöklassförförbränningsmotorer.

Trafikförordningen60behöverändrassåattkommunergesmöjlighetattinföra
miljözonerefterkonsekvensanalyser.Vidsidanavmiljözonerförvägfordon
kandetocksåövervägasattgekommunermöjlighetattinrättamiljözonerför
arbetsmaskiner.

2.3.2 Främja ökad godssamordning
Genomattutvecklakunskapenomhurbefintliga,ochvidbehovnya,regelverk
kananvändasförattfrämjaökadgodssamordningskapasförutsättningarförolika
offentligaaktörerattarbetaaktivtmedfrämjandeåtgärder.Påsåsättkanhinder
undanröjasförattkommunerskakunnaarbetamereffektivtmedsamordningav
godstransporter.Detkanexempelvishandlaomhurmankantillåtasamordnade
godstransportersamtemissionsfriafordonattanvändakollektivtrafikkörfält.Till-
delningavmerattraktivatidsfönsterförsamordnadetransportermedtystaoch
emissionsfriafordonärettannatexempel.TrafikverketochTransportstyrelsenbör
fåiuppdragattseöverregelverksomkanbidratillattökagodssamordningenpå
kommunal nivå.

Myndigheternaisamordningsuppdragetarbetarocksåvidareförattidentifiera
åtgärder,exempelvisdigitalalösningar,förattfrämjaökadsamordningavlång-
vägagodstransporter.

58 Svensksjöfart,2016.Remissvaravseendeförslagtillnyaföreskrifteromfarleds-och
lotsavgifter.
59 Transportstyrelsen(2017).Miljözonerförlättafordon.DnrTSV2015-4545.
60  Trafikförordning(1998:1276).



25

2.3.3 Utred möjligheten om en lagstadgad rätt för kommuner 
att införa krav på gröna res- och transportplaner 

Grönares-ochtransportplanerinnebärattarbetsgivare,byggherrar,fastighets-
ägare,kommersiellahyresgästerochbostadsrättsföreningartaretthelhetsgrepp
omattresandetochgodsleveransernatillochfråndenegnaverksamhetenskabli
merhållbara.DethariSverigeochinternationelltvisatsigvaraettsättattminska
bil-ochlastbilstrafikentillochfrånenverksamhet.Genomfördautvärderingarav
infördagrönaresplanervisarpågodaeffekteriformavexempelvisminskatbil-
resande,behovavfärreparkeringsplatser,friskarepersonal,effektivaretjänste-
resande,lägrekostnaderochminskadklimatbelastning61. 

Kriterierförattinitieraengröntransportplanskullekunnavaraattnybyggnad
ellerombyggnadplanerasiområdendärvägnätellerparkeringarärhårtbelas-
tade,miljökvalitetsnormerriskerarattöverskridasellerdärbil-ochlastbilstrafiken
ökarellerriskerarökatillföljdavverksamheten.Offentligaaktörerharoftastörre
verksamhetersomgenererarresorochtransporterochkanvaraföregångareoch
främjainförandeavgrönares-ochtransportplanerhosicke-offentligaaktörer.

Möjlighetenförkommunerattinförakravpågrönares-ochtransportplanervid
nyetableringarochstörreombyggnaderbörutredas. Regeringenharibudget-
propositionenaviseratenöversynomlagstadgadrättförkommunerattinföra
kravpåtransportplanerisambandmednyetableringar62. 

2.3.4 Ta bort hinder i regelverk för att främja innovativa 
transportlösningar

Transportstyrelsenbörfåiuppdragattidentifieraochommöjligtundanröja
hinderiregelverkisyfteattfrämjaolikaformeravinnovativaochhållbara
transportlösningar.Kommunernaseridagsvårigheterattfrämjaexempelvis
eldrivnautsläppsfrialättafordonsominteklassassompersonbilar,samtfordon
ibilpoolslösningar.Uppdragetskautförasidialogmedkommunerochberörda
myndighetersamtmedaktörerfrånbranschorganisationer.Dialogerkanmed
fördelocksåhållasviaderegionalanätverken(läsmeriavsnitt2.7.2).

2.3.5 Inför reduktionsplikt för bensin och diesel samt främja 
höginblandade och rena biodrivmedel

Enreduktionspliktförbensinochdieselbörinföras,därdrivmedelsleveran-
törernaåläggsattminskaklimatpåverkanfråndedrivmedeldesäljergenomökad
inblandningavbiodrivmedel.Regeringenharpresenteratettförslagtillreduk-
tionspliktsomförväntasinföras1juli201863.Därutöverföreslårviattenlös-
ningtasframfördehöginblandadebiodrivmedlensåattdefortsattkanfrämjas

61  http://www.trivector.se/konsulttjanster/hallbara-transporter/verksamheters-transporter/gron-
resplan-och-loca/
62  Prop.2016/17:1Utgiftsområde22.
63 Promemoria.Reduktionspliktförminskningavväxthusgasutsläppfrånbensinochdieselbränsle.
M2017/00723/R.
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närnuvarandestatsstödsgodkännandelöperut.Detkommerocksåbehövasättas
målförreduktionspliktenförtidenefter2030såattdetblirtydligtnärförnybart-
andelenskavara100procentochdesektorersomanvänderbensinochdiesel
därmedskavarafossilfria.Förattmöjliggöraattreduktionspliktenkanuppfyllas
påettflexibeltsättkandetövervägasattändrastandardernaförbensinochdiesel
såattdetillåterhögreinblandningavbiodrivmedel.

2.3.6 Skärp efterlevnaden av förmånsbeskattning på 
subventionerad arbetsplatsparkering

Densomharbilförmånbörbeskattasseparatföreventuellförmånavfriparkering
iställetförattdensomidagingåribilförmånen.Vidarebehöverefterlevnadenav
förmånsbeskattningenavsubventioneradarbetsplatsparkeringskärpas.Gratiseller
subventioneradarbetsplatsparkeringutgörettviktigtincitamentförefterfråganpå
arbetspendlingmedbilistörrestäderidag64.Potentialenförminskadarbetspend-
lingmedbilbedömssomstorombefintligtregelverkförförmånsbeskattningav
fri/subventioneradparkeringvidarbetsplatsenskulletillämpaskorrekt.

2.4 Information och kunskap
Förattåstadkommaenomställningbehövsbådeinformationochkunskap,såsom
lärandeexempelochvägledningar,somkanbidratillökadkännedomomochen
förståelseförvarförenomställningkrävsochhurdenkangåtill.Information
lederinteisigtillettändratbeteende,detkrävsocksåattindividerochorganisa-
tionertartillsigdennainformationochkunskapochomsätterdentillettlärande
föratthittanyalösningar.Olikasamverkansarenorkanbidratillattimplementera
nyalösningarochåtgärderförattnåettmertransporteffektivtsamhälle,därfler
väljerförnybaradrivmedelochmerenergieffektivafordonochfarkoster.Läsmer
omsamordningochsamverkaniavsnitt2.7.

2.4.1 Ta fram en vägledning och krav på klimatanpassad 
upphandling 

Envägledningbehövertasframförhuroffentligaaktörerpåsåvälnationellsom
regionalochlokalnivåkanstyrasinupphandlingpåtransportområdetpåettsätt
somgermestklimatnyttaförpengarna.Dennabörprincipielltomfattasamtliga
trafikslaginklusivearbetsmaskiner,menvägledningenbördäremotsärskiltlyfta
framområdendäroffentligsektorärenstorkundochdärskarpakravkanväntas
geenbetydandeteknikdrivandeeffekt.

Visexmyndigheterföreslårattvissaklimatkrav65skavaraobligatoriskaför
offentliga,elleråtminstonestatliga,aktörer.Påsammasättsomnationella

64 K2Research2015:2.Attstyramotökadkollektivtrafikandel.
65 Klimatkravkanomfattaallatrebenen,detvillsägatransporteffektivtsamhälle,energieffektiva
ochfossilfriafordonochfarkoster,samthögreandelförnybaradrivmedel,enskiltelleri
kombination.
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myndighetersinköpavpersonbilarreglerasavmiljöbilsförordningenkandärför
flerupphandlingskravsomgerstorklimatnyttaiförhållandetillinsatsenbehöva
reglerasiförordningellermyndighetsstyrning.

Kravbehöverställaspåoffentligaaktörerintebaravadgällerupphandlingutan
ocksåfördriftiegenregi,såattalloffentligtfinansieradtrafikbedrivspåett
klimatsmartsätt.

2.4.2 Förstärk vägledningen för klimatsmart samhällsplanering
Boverketutvecklarvägledningarsomkananvändasikommunernasfysiskapla-
neringisyfteattdelsbegränsaklimatpåverkan,delsförebyggaochpåandrasätt
hanteraderiskersomföljermedettförändratklimat.FörslagetärattBoverket
förstärkersinvägledningpåområdetochutbildarkommunerna,förattdelsgöra
klimatmålmerstyrandeiöversiktsplaneringen,delsåstadkommaenmertransport-
effektivfysiskplanering.Dettakanexempelvisgörassomenaktivitetviadenregi-
onalasamordningen,ellerinomramenförBoverketspågåenderegeringsuppdrag
PBLKompetens(2017–2020).

2.4.3 Vägledning för resfria möten och krav på resepolicyer
FörslagetärattexempelvisTrafikverketellerStatensservicecentertillsammans
medEnergimyndighetenfåriuppdragattfortsättasamordnaochvägledastat-
ligamyndigheterihurdigitalisering,distansarbeteochresfriamötenkanersätta
resoritjänstenochtillochfrånarbetsplatserna.Detfinnsredangodaerfarenheter
på området i dag66.Uppdragetutökasocksåtillattomfattaallaoffentligaaktörer.
Energimyndighetenkanocksåarbetamotmålgruppensmåochmedelstoraföretag
medattspridakunskapomvadsomkrävsitermeravteknik,utbildningochper-
sonellaresursermedmeraförattresfriamötenskafungerabättre.

Ettutökatansvarbörocksåinrättasfördestatligamyndighetersomarbetarmed
miljöledningistatenattarbetamedresepolicyerinommiljöledningssystemet.
Reformenbörsärskiltfokuserapåattminimeraresandetmedprivatbilitjänsten
ochflygresorkortareän50mil67.Samhällsekonomiskvinstbörredovisasårligen
i myndigheternas årsrapportering.

2.4.4 Vägledning om flexibla parkeringstal
Vidbyggandeavnyabostäderocharbetsplatserställerkommunenkravpåatt
byggherrenskasäkerställatillgångtillparkering.Dennaregleringkallasparke-
ringstal.Boverketbörtaframunderlagsmaterialochrekommendationertillkom-
muneromhurflexiblaparkeringstalkantillämpas.Underlagetskainnehållafakta
omhursänktaparkeringstalkananvändasvidinförandetavolikamobilitets-

66  Trafikverket,2015,REMM,http://www.trafikverket.se/remm
67  IVL2017:Småreformerförmiljöanpassatresande.Förslagtillnationellaåtgärdersomkan
genomförasinomnuvarandelagstiftning.Utkastfebruari2017.
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tjänster68,hurolikamobilitetstjänsterkanpåverkaefterfråganavparkeringoch
hurlångsiktigaavtalommobilitetstjänsterkanreglerasmedbyggherraroch
fastighetsägare.Kommunerkanocksååtasigatttillämpaflexiblaparkeringstal
somenmotprestationnärmantecknarstadsmiljöavtalmedTrafikverket.

2.4.5 Identifiera relevanta målgrupper för 
kommunikationsinsatser

Visexmyndigheterisamordningsuppdragetharflerolikaupparbetadekanaler
ochnätverk.Deberördamyndigheternakommerattgenomföragemensamma
målgruppsanalyserförattundersökaolikaaktörersbehovavinformation/kommu-
nikationochförattarbetafrämjandemedfossilfriatransportersamtförattsehur
vigemensamtkanhjälpasåtattnåutmedinformation.

2.4.6 Paketera lärande exempel
Deberördamyndigheternaisamordningsuppdragetkommerattpaketerainforma-
tionomtransportersklimatpåverkan,hållbarhetsinformation,möjligalösningaroch
lärandeexempelförattnåfossilfrihet.Lärandeexempelkananvändasideregio-
nalanätverkenmedflera.Exempelkanhämtasfrånvåramyndigheterstidigareoch
pågåendefinansieradeuppdragochprojekt.Energimyndighetenkanocksåbidra
medfinansielltstödförattdrivainformations-ochutbildningsprojektideregionala
nätverken.

2.4.7 Informera om mer klimatanpassade resor
Förattgeindividermöjlighetattgöramedvetnavalochökaincitamentenför
marknadenatterbjudaklimatanpassadealternativkaninformationtasframom
hurefterfråganpåattresaochmötaskantillgodosesmedsålitenklimatpåverkan
sommöjligt.Informationenkanriktastillolikamålgrupperutifrånmålgrupps-
analysernasommyndigheternagemensamttarfram.Ettkonkretexempeläratt
krävaattflygbolagredovisarklimatpåverkanförsinaresorvidreklamochförsälj-
ning,såattresenärernakanjämföraklimatpåverkanmellantillexempeltvåolika
flygbolagellertvåolikadestinationer,samtjämföradennamedklimatpåverkan
frånalternativafärdmedel.

2.4.8 Informera om fritidsbåtars klimatpåverkan
Detbehöverocksåtasframochspridasmerkunskapblandfritidsbåtägareomhur
valavdrivmedel,motorochkörsättpåverkarmiljöochhälsa.

2.4.9 Informationsstöd till kollektivtrafikhuvudmän
Detfinnsenheldelfrågorsombehöverbelysasnärdetgällerhelhetenkringelek-
trifieringavbusstrafik.Mångaavdessafrågorärnya,kostnadernaärhögaoch
fleraaktörerbehöversamverka.EnergimyndighetenochTrafikverketbördärför

68 Mobilitetstjänsterbrukarbeskrivassomensamladtjänstdäranvändarensolikabehovav
transportsamlashosenochsammaleverantör(tillexempelbilpool,buss,spårväg,pendeltåg,
hyrcykel,privatafordon).
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taframettinformationsstödtillkollektivtrafikhuvudmänsomunderlättarderas
arbetemedattutredaförutsättningarförattelektrifierabusslinjer,fåtillstånden
laddinfrastruktur,görakalkylerförolikatyperavelbussuppläggsamtgenomföra
upphandling,menocksåhanterafrågorsomrörandraförnybaradrivmedel,exem-
pelvisförstädersomsatsatpåbiogasbussar.

2.4.10 Skärpt energi- och koldioxidmärkning av fordon
Konsumentverketbörtaframföreskriftersomkräverattlättafordonsenergi-
användningochkoldioxidutsläppskaredovisasvidförsäljningochmarknads-
föring.Dettablirenförstärkningjämförtmeddagensallmännarådsomhar
problemmedefterlevnaden69.Märkningenkanutformasmedinspirationfrån
energimärkningenavvitvarorochandraenergirelateradeprodukter.

2.4.11 Energieffektivt nyttjande av fordon och arbetsmaskiner 
via sparsam körning 

Detfinnspotentialiattnyttjabefintligafordonocharbetsmaskinermerenergi-
effektivt,exempelvisgenomsparsamkörningochminskadtomgångskörning.
Sedan2008finnskravpåsparsamkörningiallakörkortsbehörigheterinomväg-
trafikochpålångsiktkommerdärförsamtligaförareatthagenomgåttutbildning
isparsamkörning.Förmaskinförarefinnsintedettakravochviföreslårattreger-
ingenfattarbeslutomattsparsamkörningskavaraettobligatorisktmomentvid
examinationavmaskinförare.Idettaingårävenattinformeraomatttomgångs-
körningavmodernadieselmotorerärolämpligt.

2.4.12 Utveckla livscykeldata70 för fordonsproduktion och 
fordonsåtervinning

Förattökaeffektivitetenistyrmedelsomsyftartillattminskautsläppenfrån
fordonbehöverävenskillnaderiutsläppvidtillverkning,underhållochskrotning
beaktas.Idagärdessaväxthusgasutsläppiallmänhetbetydligthögrevidtillverk-
ningavrenaelfordonochbränslecellsfordonänförkonventionellafordonmeden
förbränningsmotor,främstpågrundavdeutsläppsomuppstårvidtillverkningen
avbatteriet,bränslecellenochdessingåendematerial.

Dekravsomställspååtervinningavfordonbaserasidagpåfordonetsviktochär
intespecifiktinriktadepåattåtervinnasällsyntametallerfrånblandannatbatte-
rier.Enviktiginsatsärdärförattökakunskapenommiljöbelastningvidproduk-
tionochåtervinningavfordon.Vårtförslagärdärförattbyggauppendatabas
medlivscykeldata(LCA-data)förfordonsproduktion/återvinning.Dennadata-
basskullesedankunnaanvändasvidutformningavstyrmedelexempelvisEU:s
utsläppskrav,bonus-malus-systemochupphandlingskrav.Databasenskulleockså
kunnaanvändassomunderlagförattutvecklaåtervinningenochställatydligare
kravpååtervinningavspecielltLCA-belastandefordonsdelarellermaterial.

69 SOU2013:84Fossilfrihetpåväg.
70  Livscykeldataärinformationsomkananvändasförattgenomföraberäkningaravenprodukts
miljöpåverkaniettlivscykelperspektiv.Exempelrelevantaförfordonkanvaraexempelvis
klimatpåverkanförproduktionavståltillkarosserellerlitiumtillbatterier.
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2.4.13 Förbättra rapporteringen om klimatprestanda för 
drivmedel

Informationomolikadrivmedelsklimat-ochmiljöpåverkanrapporterasidag
tillEnergimyndigheten.Föreslagnaändringaridrivmedelslageninnebärkrav
pårapporteringavblandannatväxthusgasutsläppfrånfossiladrivmedel71. 
Dessutomspecificerashurmåletomsexprocentlägreväxthusgasutsläpp
frånlevereradefossiladrivmedel2020skaberäknas.Dettamålåterfinnsi
bränslekvalitetsdirektivet72.

Detfinnsintekravpåattproduktionskedjansfaktiskautsläppskarapporteras,
äveninkluderatdenyaändringarna,utanettschablonvärdepåväxthusgasutsläpp
används.Viföreslårattettredovisningskravbörinförasidenkommandelagen
omreduktionsplikt,därfaktiskklimatpåverkanfrånfossiladrivmedelrapporteras
iställetförschablon.

2.4.14 Information om drivmedel i samhället
Enligt drivmedelslagen73ochhållbarhetslagen74måsteaktörerredovisainforma-
tionomolikadrivmedelshållbarhets-ochklimatprestandatillEnergimyndigheten.
Drivmedlensklimatprestandabörkunnaoffentliggörasförnäringsliv,kommuner
ochmedborgare.Idagomfattasrapporteringenavsekretessförenskildaföretags
affärs-ochdriftsförhållanden.Däremotkanredovisningskeperdrivmedel,omdet
finnstillräckligtmångaaktörerpåmarknadensomtillhandahållerdrivmedlet.

2.4.15 Omställningens betydelse för försörjningstrygghet
Energimyndighetenharinitieratenförstudieföratttaframökadkunskapomvad
omställningenavtransportsektorninnebärförförsörjningstryggheten.Berörda
myndigheterisamordningsuppdragetkommerattarbetavidareförökadkunskapi
frågangenomattföljautvecklingenavförsörjningstrygghetenitaktmedatttrans-
portsektornochenergisektornförändrasochanalyseravilkakonsekvenserdet
innebärförförsörjningstryggheten.

2.5 Forskning och innovation
Forskningochinnovationbidrartillatttaframnykunskapochhittanyalösningar
påtransportområdet.Fleraavossmyndigheterbedriveridagforsknings-ochinn-
ovationssatsningar på transportområdet75. Vid revideringar av våra strategier på 
forskningsområdetkansynpunkterochbehovsomlyftsisamordningsuppdraget
beaktasochvidareutvecklasdär.

71  Miljö-ochenergidepartementet.Minskadklimatpåverkanfråndrivmedel.
72  2009/30/EG.
73 Drivmedelslag(2011:319).
74 Lag(2010:598)omhållbarhetskriterierförbiodrivmedelochflytandebiobränslen.
75 Seexempelvis:http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/
transporter/
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Nedanbeskrivsområdendärviserattmerkunskapbehövertasfram,jämförtvad
somfinnsidag.

2.5.1 Forskning om hur flygets klimatpåverkan kan minska
Förattpåetteffektivtsättkunnaminskaflygetsklimatpåverkankrävsmerforsk-
ningochkunskapkringflygetsklimatpåverkanochdesåkalladehöghöjdseffek-
tersomflygetbidrartill.Utifrånforskningsresultatkanmanutredaomytterligare
styrmedelkrävs,ochisåfallvilkastyrmedelsomkanvaraaktuella.Enöversyn
avhurstatligaforskningsmedelinomluftfartkaninriktasochanpassasföratttyd-
ligarestyramotfossilfrihetbörgenomföras.

2.5.2 Forskning och samverkan för en fossilfri sjöfart
Detfinnsenradtekniska,operationellaochstrukturellaåtgärdersomkanvidtas
ihopmedförnybaradrivmedelförattminskasjöfartensenergianvändningochför
attmöjliggörasjöfartensövergångtillfossilfrihet.Detkrävsdockmerforskning
ochkunskapförattskapanyalösningarochförattförståhuråtgärdernafunge-
rarikombinationmedvarandra.Enöversynavhurdestatligaforskningsmedlen
tillsjöfartenkaninriktasochanpassasföratttydligarestyramotfossilfrihetbör
därförgenomföras,därställningtastillommedlentillforskningsomrörenergi-
effektiviseringochfossilfrisjöfartbörökaochsamlasiettsärskiltforsknings-och
innovationsprogram.Förattforskningenochkunskapenhosoffentligaochprivata
aktörerskakommamarknadentilldelochimplementeraspåbredfrontärsam-
verkanmellanochinomsjöfartsnäringenviktig.Fortsattfinansieringavbefintliga
ochpotentiellasamarbetsplattformarärviktigtförattstärkasamarbetetmellanoch
inomsjöfartsnäringen,offentligaaktörerochakademi.

2.5.3 Utbyt erfarenheter och samverka kring forskningsinsatser 
och resultatspridning

Berördamyndigheterisamordningsuppdragetkommertillsammansmedandra
statligaforskningsfinansiärerattsamverkakringforskningochinnovationisyfte
attprioriteraforskningsomfrämjarenfossilfritransportsektorsamtdiskuterade
behovavforskningsomfinnsinomolikaområden.Ävensamverkankringhurnya
forskningsresultatkanimplementerasiolikaaktörersverksamheterärettområde
attgemensamtarbetavidaremed.

2.6 Internationellt arbete
Förattinföraeffektivastyrmedelförattminskaklimatutsläppenfrånluftfartochsjö-
fartbehövsoftastöverenskommelserpåinternationellnivå.Varkensjöfartenseller
luftfartensinternationellautsläppingårideöverenskommelsersomharnåttsinom
klimatkonventionen76.Kyotoavtalethänvisarfråganomreduktionerfördessasekto-
rertilldeinternationellaluftfarts-ochsjöfartsorganisationerna;ICAO77ochIMO78. 

76  Förentanationernasramkonventionomklimatförändringar,http://unfccc.int/2860.php
77  ICAOstårförInternationalCivilAviationOrganisation.
78 IMOstårförInternationalMaritimeOrganization.
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VadgällerluftfartbeslutadeICAOunderhösten2016attinföradetmarknads-
baseradestyrmedletCORSIAförattminskaflygetsklimatpåverkan.Styrmedlet
kommerattinföras2021ochbyggerpåklimatkompensation.Luftfartendeltar
också,sedan2012,iEU:ssystemförhandelmedutsläppsrätterdärflygbolagen
åläggsattvarjeåröverlämnautsläppsrättermotsvarandedekoldioxidutsläppde
orsakat under samma år. 

Försjöfartensaknasännuliknandestyrmedel,menettpaketmedtekniskaåtgär-
derförattökaenergieffektivitetenharinförtsochärobligatoriskaförallastörre
fartyg.InternationellaförhandlingarpågårinomIMOkringatttaframenöver-
gripandeklimatstrategisamtattinföraytterligarestyrmedelochåtgärderpåinter-
nationell nivå. 

Deförslagsompresenterasnedanförinternationellsjöfartochluftfartadresse-
raråtgärdersomärmöjligaattgenomförainärtid.Detfinnsävenförslagsomrör
fordonocharbetsmaskiner.

2.6.1 Internationellt samarbete om flygets klimatpåverkan
SverigeböriICAO,EUochandrainternationellaforavarapådrivandeföratt
klimatstyrmedlenpåinternationellnivåblirsåeffektivaochoptimalasommöjligti
syfteattuppnåenverkligomställningavdetinternationellaflygetsfossilberoende
ochklimatbelastning.BådeEU:sutsläppshandel,ETS,ochICAO:sglobalaklimat-
styrmedelfördetinternationellaflyget,CORSIA,behöverövertidstramasupp.
Enutredningärangelägenkringdessaochandrastyrmedelsmöjligheterattpåsikt
vändatrendenmeddesnabbtökandeutsläppenfråninternationelltflyg.

Utöverenbeskrivningavframtidastyrmedelbörutredningenävengeförslag
påhurSverigeskaarbetaideolikafrågornaförattmaximeraeffekternaavvåra
 samlade insatser.

SverigebörnationelltsamtinomEU,ICAOochiandrainternationellaforaarbeta
förattflygetfulltutskabärasinasamhällsekonomiskakostnader.Eventuellaåtgär-
derochstyrmedelbörutformassåeffektivtochoptimaltsommöjligtförattgerätt
styrandeeffekt,medhänsyntagentillolikapolitiskamålochsyftetmeddetföre-
slagna styrmedlet.

2.6.2 Påverkansarbete för att minska sjöfartens klimatpåverkan
Förattminskasjöfartensklimatpåverkanbehövsskärpningaravdestyrmedelsom
finns,samtytterligarekraftfullainsatser.

SverigebörfortsättaattvarapådrivandeinomIMOochEUifrågorsomrörenergi-
effektiviseringochförnybaradrivmedel,samtaktivtverkaförattengemensam
målsättningomattminskasjöfartensklimatpåverkanochytterligareinternationella
klimatåtgärderochstyrmedelskyndsamtkommerpåplats.Sverigebörverkaför
attklimatåtgärderochstyrmedelutformassåattmålkonfliktermedandramiljömål
undviksochsynergieffektermedandramiljömålfrämjas.

Detfinnsidagslägetettstortantalregionalaochinternationellaindexochmiljö-
märkningarförfartygsmiljöpåverkan.Dessaanvändsdelsavvissahamnarsom
kriterierförrabatterpåhamnavgifter,delsavlastägareochtransportköpareföratt
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beräknaochställakravpåsjötransporternasmiljöpåverkan.Detfinnsettbehovav
attharmoniseradekriteriersomdessaindexochmiljömärkningarbaseraspå,för
attökatillämpningenochbättrestyramotuppsattaklimatochmiljömål.Sverige
bördärförpåinternationellnivåochiförstahandinomHELCOM79,drivapåför
ensamsynkringkriterierförfartygsmiljö-ochklimatpåverkan.

Förattävensäkerställaattdetfinnsenändamålsenliginfrastrukturfördistribution
ochbunkringsamtanvändningochinblandningavförnybaradrivmedelförsjö-
fartenkrävsharmonisering,utvecklingochvägledningvidtillämpningavregel-
verkochstandarder.Dettagällersåvälnationellasominternationellaregelverk.
Vidframtagningavnyariktlinjerärharmoniseradeinternationellaellereuropeiska
reglerattföredraframförnationella.

2.6.3 Fortsätt utveckla mätmetoder för fordon, farkoster och 
arbetsmaskiner

Sverigebörävenfortsättningsvisvaradrivandeiarbetetmedutvecklademetoder
förattmätaochredovisafordons,farkostersocharbetsmaskinerskoldioxidutsläpp
ochenergianvändningpåEU-nivå.

Idettaingårattvidareutvecklamätmetoderförlättafordonsombättreåterspeglar
verkligkörning,samtattfullföljadetarbetesompågårmedattinföramätmetoder
ochkravpårapporteringavutsläppsdataförtungafordon.

Ävenomsvårighetenattdefinieraenstandardiseradkörcykelförarbetsmaski-
nergörfrågankompliceradkrävsävenenhetligamätmetoderförarbetsmaskiner
förattmöjliggörastyrmedelsombaseraspåarbetsmaskinernasutsläppoch/eller
energianvändning.

2.6.4 Fortsatta krav på internationell och EU-nivå om 
koldioxidnivåer för fordon 

DekravsomställspåEU-nivåpåkoldioxidutsläppfrånnyafordonharhaftstor
betydelseförökadenergieffektivitet.Idagslägetgällerkravpåmax95g/kmtill
2021förpersonbilar.SkarpakravbehövsävenefterdettaårtalochSverigebör
minstdrivapåförkravpå70g/kmtill2025och50g/kmtill2030.

Närgemensammamätmetoderfinnsärdetangelägetattställakravävenpåtunga
fordonocharbetsmaskiner.Hursådanakravskaseutbehöversesöver.

2.6.5 Skärp och utvidga EU-förordningen om däck
KravpåEU-nivåomenergimärkningavdäckåterfinnsienEU-förordning80. Vi 
anserattSverigefortsattbördrivapåutvecklingenavenergimärkningavdäck,
samtattkravenpådäckmärkningutvidgastillattävenomfattavinteregenskaper
somsnö-respektiveisgrepp.

79 HELCOMstårförHelsingforskommissionensomärsekretariatettilldenregionala
miljökonventionenHelsingforskonventionensomomfattarÖstersjöområdet,inklusiveKattegatt.
80 EGnr1222/2009.



34

2.7 Samordning och samverkan 
Förattåstadkommaenomställningavtransportsektornbehövervibådeåstad-
kommanyainnovativalösningarocharbetameddetviredanhar.Detgällerockså
attskapaenförståelseföromställningensomettgemensamtarbeteochhaenhel-
hetssynpåarbetet.

2.7.1 Nationell samordning
Förattnåenomställningitransportsektornbehöverolikaaktörerisamhället
arbetaigemensamriktning.Omställningsarbetetbehöverocksåföljasuppoch
utvärderasförattseattarbetetstyririktningmotuppsattamål.Myndigheternai
uppdragetkommerfortsättaarbetaidensamordningsorganisationsomnufinns
ochviharidentifieratettantalområdenattarbetavidaremeddekommandeåren.
DessafinnsbeskrivnaibilagaAochbeskrivssomåtagandenfrånmyndigheterna
i samordningsuppdraget.

Ettavförslagenärendigitalplattformdärarbetetmeddenstrategiskaplanenför
attnåenfossilfritransportsektorgårattföljaochdärindikatorerfinnssamlade.

Myndigheternakanocksåbjudaintillfysiskanätverks-ochdialogmötenisyfte
attbidratillattskapaenförståelseförolikaaktörersdrivkrafteriomställnings-
arbetetsamtdelakunskapocherfarenheterochmöjligalösningar.Hurdetarbetet
skaläggasuppärnågotsommyndigheternaisamordningsuppdragetskaplanera
vidare. 

2.7.2 Regional samordning
Förattsamordnaomställningsarbetetpålokalochregionalnivåföreslårvi
sexmyndigheterarenoriformavnätverkförregionalsamordning.Syftetär
attutvecklaoffentligaaktörerskapacitetattetableraochdrivaettsystema-
tisktochstrategisktarbeteförattnåenfossilfritransportsektor.Medkapacitet
avseshäraktörernasinstitutionellaförmågaattgenomförasådantarbete,base-
ratpåkunskaper,organisationochlärande.Staten,förslagsvisiformavläns-
styrelsernamedstödavmyndigheternaisamordningsuppdraget,kanbidra
tillattgelokalaochregionalaaktörerrättförutsättningarförattpåegenhand
klaraavdeutmaningarsomdeställsinföriarbetetmedomställningen.Inät-
verkenkandeltagarnaexempelvisdelaerfarenheterochlärdomaravpågående
omställningsarbete.

Nätverkenkanocksåvaraettforumförkontaktermellandenlokala/regionala
nivånochdennationellanivåniomställningsarbetet.Idennastrategiskaplanföre-
slåsflerastyrmedelochåtgärdervarseffektivitetärberoendeavimplementering
pålokalochregionalnivå.Deltagareinätverkenkanlyftaaktuellautmaningar
direkttillmyndigheternaisamordningsuppdraget.Dåregionalaförutsättningar
iomställningenkanseolikautärdetviktigtmeddennatvåvägskommunikation.
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Klimatsmartfysiskplanering,upphandling,drivmedelsförsörjningochimple-
menteringavresfriamötenochgrönares-ochtransportplanerärnågraexempel
påområdenförnätverkenattarbetamed.Finansielltstödförprojektförsådant
arbetekansökasinationellamyndighetersbefintligaocheventuellttillkommande
satsningar.Energimyndighetenföreslåsocksåfåmedelförattbidramedfinan-
sielltstödförattdrivainformations-,utbildnings-ochsamverkansprojektinom
deregionalanätverken.Kommuner,landstingochregionerföreslåsvaraprimära
målgrupperförnätverkenmendekanocksåinkluderaföretagochorganisatio-
ner.Medfördelkanredanupparbetadenätverkochsamarbetenanvändasoch
utvecklas.
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3 Uppföljning och utvärdering av den 
strategiska planen och omställning 
av transportsektorn 

Iuppdragetattsamordnaomställningenavtransportsektorntillfossilfrihetingår
atttaframenplanförhursamhällsekonomiskakostnaderochnyttoravarbetetska
utvärderas.Uppdragethartolkatssomattenplanskatasframfördelsuppföljning
avhuromställningenavtransportsektorntillfossilfrihetfortlöper,delsenplanför
hurförslagenidenstrategiskaplanenskaföljasuppochutvärderas81. 

Idennastrategiskaplanföreslåsåtgärderochstyrmedelförattskapaettmertrans-
porteffektivtsamhälle,energieffektivaochfossilfriafordonochfarkostersamten
högreandelförnybaradrivmedel.Förslagenkommerattinnebäraattbådetrans-
portsektornochandradelaravsamhälletpåverkaspåolikasätt.Påverkanberorpå
hurolikastyrmedelochåtgärderutformas,närdegenomförsochhuromvärlden
förändras.Förattnåmåletomfossilfrihetpåettlångsiktigtsamhällsekonomiskt
kostnadseffektivtsättkommeråtgärdernaochstyrmedlenattbehövaförändras
itaktmedattvikommernärmaremålet.Uppföljningochutvärderingärdärför
viktigaverktygförattkunnaanpassadenstrategiskaplanenförattnåmåletom
enfossilfritransportsektorpåettlångsiktigtkostnadseffektivtsättförsamhället.

3.1 Indikatorer för uppföljning av omställningen 
Förattföljavadsomskervidomställningenavtransportsektorn,ochvilkaeffek-
teråtgärdernaochstyrmedlensomföreslåsidennaplanharpåsamhället,kommer
indikatoreratttasframinomramenföruppdragetochredovisasienseparatrapport
ijuni2017.Indikatorernaskafungerabådesommåluppföljningochsominforma-
tiontillberördaaktörerochallmänhetomhuromställningengår.

Närdetgällermåluppföljningavomställningenavtransportsektornbörmanfoku-
serapådetövergripandemåletomminst70procentsutsläppsminskningisektorn
till2030jämfört2010ochdetlångsiktigamåletomfossilfrihet.Trafikanalyshar
nyligenredovisatettuppdragattföreslåenutveckladuppföljningavdetransport-
politiskamålensomblandannatbelyserdennamålbild.82

Deövrigaindikatorernaskaförklarautvecklingenisektorn,bådegenomattvisa
utsläppenfördeladepåutsläppskällor,detvillsägaenuppdelningavdetöver-
gripandemålet,ochgenomkompletterandeindikatorerinomåtgärdsområden

81 Uppföljninginnebäratttaframsvarpåfråganvadsomharhänt,alltsåattregistreraoch
beskrivaetthändelseförlopp.Attutvärderainnebäratttaframsvarpåfråganvarförnågotharhänt
ellerinteharhänt,detvillsägaattiefterhandkunnabeskriva,förklara,värderaochgeförslagpå
förändringarbaseratpåsystematisktinsamladochanalyseradinformation.
82 TrafikanalysPM2017:1samtRapport2017:1.
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somrörenergieffektivatransportsystem,energieffektivaochfossilfriafordonoch
farkosterochförnybaradrivmedel.Ensvårighetärattfårättbalanspåuppsätt-
ningenavindikatorer.Förutomattspegladetövergripandemåletbörindikatorerna
därförutformassåattdegerenrättvisandeochfullständigbildavlägetisektorn.

Imöjligastemånbörindikatorernabyggapåofficiellstatistikochintepåantagan-
deneftersomdedåkanuppfattassomgodtyckligaellersubjektiva.Eftersomindi-
katorernaskabaseraspåstatistikärdetillbakablickande,detvillsägadevisar
trenden,ochärinteprognoserellerscenarier.Indikatorernaböromfattadataöver
detsombidrartillellerpåverkardetövergripandemålet.Detskatydligtframgå
vilkaindikatorersomföljeruppbeslutademålochvilkasomendastfyllerenför-
klarandeochinformativroll.

Officiellstatistikbörimöjligastemånanvändastillmåluppföljningochövriga
indikatorerförattföljaomställningenavtransportsektorn.Därsådanintefinns
kanannanstatistikanvändasomdenbidrarförattbättreförståutvecklingen.Det
innebärattmanutgårfrånbefintligstatistikochintetarframnystatistikinom
ramenföruppdraget.Denofficiellastatistikenutvecklaskontinuerligtitaktmed
transportsektornsutveckling.Närnystatistiktasframkannyakompletterande
indikatorertasfram.Eftersomtransportsektornutvecklasirelativthögtakt,till
exempelgenomelfordonochnyaförnybaradrivmedel,ärdetsvårtattredannu
taframenkomplettsamlingindikatorersomfångarinalltsomärrelevant2030.

3.2 Indikatorer för att följa upp påverkan på andra 
samhällsområden 

Förattföljaupphuromställningenavtransportsektorntillfossilfrihetpåverkar
samhälletkrävsförutominformationommåluppfyllelseäveninformationomhur
andraområdenisamhälletpåverkas.

Detövergripandeansvaretföruppföljningavdetransportpolitiska,miljöpolitiska
ochenergipolitiskamålenochmålenförsamhällsplaneringliggeridaghosTrafik-
analys,Naturvårdsverket,EnergimyndighetenrespektiveBoverketisamarbete
medfleraandramyndigheter83.Uppföljningarnaredovisasidagårligenochdelar
avdennarapporteringkanävenfungerasomunderlagföruppföljningavhur
transportsektornsomställningtillfossilfrihetpåverkarövrigamålområden.

Ytterligarearbetekrävsförattidentifieraomdetfinnsnågrasärskiltrelevanta
indikatorerförattkunnaföljauppomställningenavtransportsektornspåverkanpå
måluppfyllelseninomandrapolitikområdenänettfossilfritttransportsystem.De
samhällsekonomiskakostnadernaochnyttornaavbådeomställningenochgenom-
fördaåtgärderochstyrmedelpåverkasavhuromvärldenförändras.Indikatorerför
uppföljningavvissaomvärldsfaktorerkommerdärförocksåatttasframochredo-
visas inom uppdraget. 

83 TrafikverketochTransportstyrelsenskaenligtklimatrapporteringsförordningen(SFS2014:1434)
bidramedunderlagförklimatrapporteringinomtransportområdet.Trafikanalysbidrarutöver
statistikmedattgenomföraoberoendegranskningavberäknadeväxthusgasutsläppinom
transportsektorn.



39

3.3 Utvärdera genomförda åtgärder och styrmedel
Förattutvärderahurförslagenidenstrategiskaplanenpåverkatomställningen
avtransportsektorntillfossilfrihetochvilkasamhällsekonomiskakostnaderoch
nyttorsomuppståttkrävsinformationomvilkeneffektförslagenidenstrategiska
planenharhaft.84Åtgärderochstyrmedelbördärförutvärderaslöpandeochsyste-
matisktnärdegenomförts.

Utvärderingenbördelsvisahurstyrmedletelleråtgärdenbidragittillattnå
måletomfossilfrihetochdelsvilkaövrigaeffekterpåsamhälletsomuppstått.
Förslagenidenstrategiskaplanenbedömshadirektpåverkanpåmålområden
förtransportpolitiken,miljöpolitiken,energipolitikenochsamhällsplanerings-
politiken.Förutompåverkanpåmålområdenabörsocialaochgeografiskafördel-
ningseffekterföljasuppochutvärderas,somexempelvispåverkanpåstadoch
landsbygd,ekonomiskjämlikhetochjämställdhetsamteffekterpånäringslivet.
Kostnadseffektivitetenbörbedömaspålångsiktochiförhållandetillåtgärden
ellerstyrmedletseffekterpåsamhälletistort.

Attietttidigtskedefördelaansvarförutvärderingocheventuelldatainsam-
lingökarförutsättningarnaförattresultatochslutsatserfrånutvärderingenblir
relevantasomunderlagföreventuellajusteringaridenstrategiskaplanen.Det
äralltsåviktigtattdensomansvararförattimplementeranyaellerförändrade
åtgärderochstyrmedelplanerarförhurdeskautvärderas.

3.4 Kontrollstationer vart fjärde år
Regelbundnakontrollstationeravdenstrategiskaplanenbörgenomföras.Kontroll-
stationernabörsammanställaochanalyserautvärderingaravgenomfördaåtgärder
ochstyrmedelutifrånhurdeenskiltochsammantagetharbidragittillattnåmålet
omenfossilfritransportsektor,övrigaeffekterpåsamhälletochderaslångsiktiga
kostnadseffektivitet.

Utvärderingaveffektenavåtgärdernaochstyrmedlenidenstrategiskaplanen
föreslåsskemedutgångspunktienlogiskutvärderingsmodell,baseradpåde
effektkedjorsomanväntsiframtagandeavdenstrategiskaplanen85. Det inne-
bärattgenomfördaåtgärderochstyrmedelskautvärderasmedutgångspunkti
hurdeharpåverkatdetrebeneniomställningen(transporteffektivtsamhälle,
energieffektivaochfossilfriafordonochfarkostersamthögreandelförnybara
drivmedel). 

Vidkontrollstationernabörävenennulägesanalysgörasmedutgångspunkti
denuppföljningavmåletomomställningavtransportsektorntillfossilfrihetoch
åtgärdernaochstyrmedlenspåverkanpåandramålområdensombeskrivitsovan.

84 Bakgrundentillförslagenomhursamhällsekonomiskakostnaderochnyttorskautvärderas
redovisasiunderlagsrapportenPlanföruppföljningochutvärderingavomställningav
transportsektorn, som ges ut av Energi myndig heten i juni 2017.
85 Denstrategiskaplanenharutarbetatsmedhjälpavenmetodmedeffektkedjorsombeskrivsi
avsnitt5.1.7.
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Baserat på slutsatserna i kontrollstationen kan den strategiska planen revideras 
genomattförändradeoch/ellernyaåtgärderochstyrmedelföreslåsomdetbehövs.
Dettaförattnåmåletomenfossilfritransportsektorpåettsamhällsekonomiskt
kostnadseffektivtsätt.

Iarbetetmeduppföljningochkontrollstationerrekommenderarvisexmyndig-
heterattsålångtdetärmöjligtutgåfrånbefintligstatistikochbefintligaupp-
följnings-ochutvärderingsprocesser.Arbetetbörävensynkroniserasmedandra
viktigapolicyprocessersåsomdetföreslagnaklimatpolitiskaramverket,inrikt-
ningsplaneringförtransportinfrastrukturen,denårligauppföljningenavdetrans-
portpolitiskamålensamtenframtidanationelluppföljningavmålochdelmål
underAgenda2030.Deföreslagnakontrollstationernaskulleävenkunnautgöra
underlagtilldetuppföljningssystemsomföreslåsidetklimatpolitiskaramverket.
Givetbefintligaochföreslagnauppföljnings-ochrapporteringscyklerärdetrim-
ligtattkontrollstationeravdenstrategiskaplanenskervartfjärdeår.

Ansvarförattinitieraochsamordnaarbetetmedkontrollstationeravförslageni
denstrategiskaplanenbörliggahosdenorganisationsomharansvarförattsam-
ordnaarbetetmedomställningavtransportsektorn.

3.5 Utvärdering av arbetssätt och organisatoriskt 
lärande 

Omställningenavtransportsektorninnebärocksåbehovavförändringariarbets-
sättochavatthittanyalösningar,vilketisinturförutsätterettorganisatoriskt
lärandehosallainblandadeaktörer.Förattkontinuerligtföljauppdetprocess-
inriktadesamordningsarbetetpånationellochregionalnivåföreslårvidärföratt
enlöpandeutvärderinginrättas,isyfteattbidratillettlärandeunderarbetetsgång.

3.6 Fortsatt arbete med analys av omställningens 
förväntade effekter på samhällsekonomin

Förattunderlättaprioriteringenmellanstyrmedelochåtgärderidennuvarande
strategiskaplanen,ochinförrevideringaravden,ärdetviktigtmedkunskapom
åtgärdernasochstyrmedlenssamhällsekonomiskakonsekvenserochomdeärlång-
siktigtkostnadseffektiva.

Införprioriteringavvilkaförslagsomtogsmedidenstrategiskaplanenhar
enklaresamhällsekonomiskabedömningargenomförts.Dessakommerattredo-
visasienunderlagsrapportomeffektkedjorsomkommerattpublicerasijuni
2017.Regelrättakonsekvensanalyseravvarjeenskiltförslagharintegjortsinom
ramenfördettaarbetedåflertaletförslaginnebärattvidareutredningkrävs.
Detärdärförviktigtattanalyseradesamhällsekonomiskakonsekvensernaav
åtgärderochstyrmedelieneventuellfortsattberedningavförslagen.

Somkomplementtilldenuppföljningochutvärderingsomföreslåsanvändas
vidkontrollstationernaärdetönskvärtattanalyseraomställningenssamman-
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tagnaeffekterpåsamhällsekonomin,däriblandenergisystemet,transportsystemet,
samhälls-ochbebyggelseplaneringenochmiljömålen,samthuromställningen
påverkasavexternaomvärldsfaktorer.Ensådananalysskulleunderlättapriori-
teringenmellanstyrmedelochåtgärdervidrevideringavdenstrategiskaplanen.
Idagslägetfinnsingensjälvklarmetodattanvändafördennasystemövergripande
analys.Enöversynavvilkenmetod-ochmodellutvecklingsomkrävskommeratt
genomförasinomsamordningsuppdraget.

Desamhällsekonomiskavärderingarsomtasframochrekommenderasinom
transportsektornseslöpandeöverinomramenförASEK-arbetet86.Värderingav
samhällsekonomiskakostnaderärförknippademedstorosäkerhet.Delsföratt
transportsystemetochpåverkanpåsamhälletförändrasövertidochdelsföratt
kunskapenomtrafikensolikaeffektersällanärkomplettaliksomdemetodersom
användsförattvärderadessaeffekter.

Inomtransportområdetanvändsvärdetpåkoldioxidutsläpptillexempelibedöm-
ningaravsamhällsekonomiskkostnadseffektivitethosstyrmedelochåtgärderför
omställningen,inominfrastrukturplaneringen,liksomiberäkningenavtranspor-
ternasexternakostnader.Dagensvärderingavkoldioxidärenavdevärderingar
somärviktigattseöver.Enöversynmotiverasdelsmotbakgrundavdeskärpta
utsläppsmålsomföreslåsidetklimatpolitiskaramverketochdelsmotbakgrund
avsenareårsforskningkringkoldioxidensskadekostnader.

 

86 ASEKstårför”Analysmetodochsamhällsekonomiskakalkylvärdenförtransportsektorn”.
ArbetetledsavTrafikverketisamrådmedfleramyndigheterochforskningsexpertis.Seäven
definitionslistaibilagaB.
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4 Omvärldsfaktorer och osäkerheter

Detfinnsenmängdomvärldsfaktorersomkankommaattpåverkaförutsättning-
arnaförattgenomföradennastrategiskaplan.Idettakapitelbeskrivervinågraav
demestbetydelsefullaomvärldsfaktorerna,ochdeosäkerhetersomdessainnebär.

4.1 Internationell regelutveckling 
Dennationellarådighetenöveromställningentillfossilfrihetbegränsasivissmån
avEU-reglerochinternationellaöverenskommelser.Dessareglerkanivissafall
varautformadesåattdeutgörhinderförtänkbaraomställningsåtgärder.

EttexempelpådetärEU:sstatsstödsregler,somgördetsvårtförmedlemsstaterna
attfrämjaanvändningavbiodrivmedelpåetteffektivtsätt.Ettannatexempelär
ICAO:sregelverksomförhindrarbeskattningavbränsleförinternationellluftfart.
EnligtEU:senergiskattedirektivskasjöfartsbränsleundantasskattmenbilaterala
överenskommelserkangöras.

Ideflestafallutgörinternationellaregleringethinderföromställningsåtgärder
isig–ävenomstyrmedlenkanbehövautformaspåettannatsätt–menregel-
utvecklingeninomEUochiinternationellaorgansomIMOochICAOäricke
destomindreenosäkerhetsfaktor,somkankommaattförändraförutsättning-
arnafördennastrategiskaplan.Påsenareårhardesnabbaförändringarnainom
EU:spolitikkringbiodrivmedelutgjortensådanosäkerhet,somharförhindrat
tillexempellångsiktigainvesteringaribiodrivmedelsproduktion.

EnligtEU:svitbok87skastoraöverflyttningaravtransportertilljärnvägske.
DetärdärförviktigtattEU-gemensammareglerförmarknad,säkerhetochdrifts-
kompatibilitettasframmedhänsyntilltrafikslagetskonkurrenskraft.Hurkost-
nadsdrivanderegleringenblirförbranschenmåstebeaktasideninternationella
regelutvecklingen.

4.2 Teknik- och prisutveckling
Enviktigfrågaiomställningenärvilkafordonstekniker(drivlinoretc.)manska
satsapå.Svaretpådennafrågapåverkasistorutsträckningavvilkateknikersom
andraländerväljer,åtminstonevadgällerpersonbilar.DettaeftersomSverigeär
enförlitenmarknadförattpåverkafordonstillverkarnasutvecklingavnyabil-
modeller.Tillverkarnakanintetaframmodellermedsärskildadrivlinorenbart
fördensvenskamarknaden,utanefterfråganpåsammateknikmåstefinnasäven
iandradelaravvärlden.

87 KOM(2011)144slutlig.
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Enannancentralosäkerhetgällerhursnabbtutvecklingenavny,klimatsmart
teknikkommerattgå,ochhursnabbtprisernakommerattsjunka.Dettaharstor
betydelseförivilkentaktvikanintroduceratillexempelelfordon,ochnyaför-
nybarabränslenförflygochsjöfart.

Ävenpriserpåfossiloljaochbefintligabiodrivmedel,ochdetinbördesför-
hållandetmellandessa,harpåverkanpåomställningstakten.Dessapriserkan
ocksåpåverkasavhurklimatpolitikeniandraländerutvecklas(senedan).

4.3 Klimatpolitik i andra länder
Sverigeharambitionenattvaraenförebildinternationelltiomställningentill
fossilfrihet,ochdärmedinspireraflerattställaomsnabbare.Vibehöverdock
ändåförhållaosstillomvärldensomställningstakt.Omandraländerintegårlika
fortframkanvissatyperavåtgärderblimerkompliceradeattgenomföra.

Ettexempeläråtgärdersomresulteraridyraregodstransporter,vilketinsintur
kanledatillförsämradkonkurrenskraftförframföralltexportberoendeindustri.
Ettannatexempelärattlastbilarochfartygkanväljaatttankarespektivebunkrai
andraländeromSverigeensidigthöjerdrivmedelspriserna,vilketisåfallbegrän-
sarklimatnyttan.Dettaresonemangkanävengällaförinternationellluftfart.Detta
behövermantahänsyntilliutformningenavstyrmedelochåtgärder,ävenom
mandåintekanutformadempådetannarsmestträffsäkrasättet.

Omrestenavvärldeniställetställeromisnabbtakt,vilketnaturligtvisärönskvärt,
kandetuppståhårdarekonkurrensomdeglobalabioenergiresursernavilketkan
drivauppprisernapåbiodrivmedel.Riskenförmålkonflikterökarockså,vadgäller
exempelvislivsmedelsförsörjningochbiologiskmångfald.Iettsådantscenarioblir
energieffektiviseringitransportsystemetännuviktigareänidag,ochdennastrate-
giskaplankanbehövajusterasutifråndet.

ÄvenomSverigeharföravsiktattvaraenföregångareiklimatarbetetkommer
viattbehövaföljautvecklingeniandraländerförattdralärdomavandragoda
exempelochanpassavårastrategierefterdetta.Vikaninteutgåfrånattvisjälva
kommeratthadenbästastrateginpåallaområden.

4.4 Utveckling av transportmönster och beteenden
Idennastrategiskaplanföreslårviåtgärderförattskapaettmerenergi-ochtrans-
porteffektivtsamhälle,medmindrebil-,lastbils-ochflygtrafikarbetesamtöver-
flyttningtillmerenergieffektivatrafikslagsomjärnväg,sjöfart,kollektivtrafik,
gångochcykel.Vilkeneffektdessaåtgärderfårkommerattpåverkasavunder-
liggandetrenderkringtransportmönsterochresebeteenden.Ivilkenutsträckning
kommerindividerväljaattavståfrånegenbiltillförmånfördedelademobilitets-
lösningarsomviserväxafram?Kommermansnarareattökabilinnehavettill
följdavexempelvisekonomisktillväxtochattraktivaaffärsmodellerförprivat-
leasing?Vilkenrollkommerfortsattdigitalisering,uppkoppladeochautonoma
fordonspela?
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Enannantrendsompåverkarresmönsterärurbaniseringen.Ävenomdettakan
sessomensäkertrendsåfinnsdetosäkerheterkringhurochvarmänniskori
Sverigekommerväljaattboframöver.Ommanväljerattbotättellerutspritt,i
villaellerlägenhetharbetydelseförhurtransportmönstrenutvecklas.Enannan
osäkerhetgällerhurproduktion,konsumtionochhandelavvarorkommeratt
utvecklasframöver.Kommerviattseenfortsattstarkglobaliseringmedlånga
avståndmellanproducentochkonsument,ellerkommerviattgåtillbakatillmer
lokalochregionalproduktion?Svaretpådenfråganharstorbetydelseförde
globalatransportströmmarna.

4.5 Fortsatt samverkan kring omvärldsbevakning
Detfinnsalltidosäkerheterkringdeexaktaeffekternaavpolitiskastyrmedeloch
åtgärder,samthursnabbtochenkeltdekangenomföras.Medborgarnasaccep-
tansförklimatåtgärder,ochekonomiskakonjunkturer,harocksåbetydelseför
genomförbarheten.Pågrundavdetta,ochmedtankepåovanbeskrivnaosäkerheter,
ärdetnödvändigtattbyggainenflexibilitetidenstrategiskaplanen.Dettakan
åstadkommasgenomattnoggrantföljaomvärldsutvecklingen,ocheffekternaav
deåtgärdersomgenomförs,ochsuccessivtanpassaochjusterainnehålletiplanen.
Iavsnitt3harbeskrivitshurviavserattgenomföradetta.Berördamyndigheteri
samordningsuppdragetkommerocksåarbetavidaremedomvärldsbevakninginom
ramenföruppdraget.

Deovanbeskrivnaosäkerheternaärocksåytterligareenanledningtillattvidta
åtgärderinomalladetreområdenatransporteffektivtsamhälle,energieffektivaoch
fossilfriafordonochfarkostersamthögreandelförnybaradrivmedel(vilketnämnts
somengrundläggandeprincipikapitel1).Påsåsättminskarsårbarheteniden
strategiskaplanen,omförutsättningarnapånågotavområdenaskulleförändras.
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5 Samordningsuppdraget

5.1.1 Om uppdraget
Energimyndighetenfickiuppdragattsamordnaomställningenavtransport-
sektorntillfossilfrihetiregleringsbrevetför2016.Uppdragetinnefattaratttafram
enstrategiskplanföromställningen,samordnaarbetetföromställningen,föra
dialogmedrelevantaaktörerochaktörsgruppersamtverkaförsynergiermedandra
nationellasatsningar.Boverket,Naturvårdsverket,Trafikverket,Transportstyrelsen
ochTrafikanalysskabidratillarbetet.Arbetetinomuppdragetharhittillsinriktat
sigpåattbyggauppdenorganisationsomnufinnsmellanmyndigheternasamtatt
taframdenstrategiskaplanensomredovisasidennarapport.

5.1.2 Omfattning och avgränsning
Desexmyndigheternahartolkatuppdragetattomfattaallatrafikslagsamtarbets-
maskiner.Materialrelateradklimatpåverkanfrånbyggande,driftochunderhållav
infrastrukturomfattasej.DetärdocknågotsomTrafikverketredanarbetarmed.
Myndigheternaharocksåvaltatttafastapådeskildaförutsättningarsomkangälla
förstadochlandsbygdrespektiveperson-ochgodstransporter.Iochmedattenså
bredansatsvaldessåhardetblivitnödvändigtattprioriteraunderprocessensgång,
ochallafrågorharintekunnatlösasinomdennaförstastrategiskaplan.Fokusför
denstrategiskaplanenhardärförvaritåtgärderochstyrmedelsomvimyndigheter
ellerregeringenharrådighetattgenomföra.

5.1.3 Mål för den strategiska planen
Denstrategiskaplanenharutgåttfråndemålsomnuföreslåsinomdetklimat-
politiskaramverket,främstmåletomminst70procentsminskningavväxthus-
gasutsläppitransportsektornmellan2010och2030,menävenenutblicktillatt
Sverigesenastår2045inteskahanågranettoutsläppavväxthusgasertillatmo-
sfären,förattdärefteruppnånegativautsläpp.Denstrategiskaplanenskasessom
engenomförandeplandärförslagfrämstlyftsfråntidigareutredningar,främst
Fossilfrifordonstrafik(FFF-utredningen)88ochMiljömålsberedningensklimat-
ochluftvårdsstrategi89.Inganyapotentialbedömningarhargjortsöverhurlångt
förslagensomfinnsidennastrategiskaplanräcker.Däremotföreslåsattindikato-
rerskaföljautvecklingenochattkontrollstationerskagenomförasförattseöver
behovavnyaförslagsamtjusteringaravbefintligastyrmedelochåtgärder.

5.1.4 Arbetet med sjöfart och luftfart
Utrikessjöfartsamtinrikesochutrikesluftfartingårinteidetmålförtransport-
sektornsomslåsfastidetklimatpolitiskaramverket.Vibildadedärförsärskilda

88 SOU2013:84Fossilfrihetpåväg.
89 SOU2016:47Enklimat-ochluftvårdsstrategiförSverige.
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arbetsgrupperfördessaområden,somtarframunderlagsrapporteromsjöfartoch
luftfart.Rapporternakommervaraklaraijuni2017ochbådeutrikesochinrikes
sjöfartochluftfartingår.Delarfrånunderlagsrapporternaharlyftsinidenstrate-
giskaplanen.Visätterdockinteuppnågranyamålförsjöfartochluftfartochgör
inganyapotentialbedömningar.

5.1.5 Arbetsprocessen
Våren2016togviframenprojektplanochbyggdeuppenorganisationförarbetet.
Vitillsatteenstyrgruppbeståendeavsamtligageneraldirektörer,enenhetschefs-
gruppsomfrämstharhanteratfrågordärmyndigheternasinriktningarharskiljt
sigåt,enstörrearbetsgruppmedhandläggarefrånsamtligamyndighetersamt
fleramindrearbetsgrupperförsamhällsekonomiskanalys,indikatorer,luftfart,
sjöfartochkommunikation.DetlöpandearbetetharstämtsavmedMiljö-och
energidepartementetomkringvarsjättevecka.Arbetetharocksåpresenterats
fördeninterdepartementalaarbetsgruppenförhållbaratransporterinom
Regerings kansliet.

Undervåren2016skickadeviutenbredförfrågantillolikaaktörerdärvibad
omskriftligainspelomvadsomärrelevantföromställningsarbetetutifrånolika
perspektiv,ettsåkallatÖppetforum.Cirka100olikaaktörerdeltog.Ensam-
manställningavdessabidraglyftsframidennulägesrapportsomskickades
intillRegeringskanslietunderhösten2016,tillsammansmedmyndigheternas
beskrivningavviktigahinderföromställningentillfossilfrihet90.Fokusför
nulägesrapportenvarfrämstattgeosssexmyndigheteriuppdragetengemen-
sambildavrelevantahinderförvarförtransportsektorninteärfossilfriidag.
Sammanställningenvarinteheltäckandemensyftadetillattgeenproblembild
ochenbeskrivningavvilkahindersomvarrelevantafördetfortsattaarbetet
meddenstrategiskaplanenochförattkommavidaremedhuromställningen
skagåtill.Nulägesrapportengavocksåexempelpårådighet,främsthosoffent-
ligaaktörerinternationellt,nationellt,regionaltochlokalt,avseendebeslutoch
ansvars om råden som påverkar transportsystemet. 

Enrapportmedförslagpåutformningavreduktionsplikt,somsyftartillökad
användningavbiodrivmedelibensinochdiesel,harocksåtagitsframinom
uppdragetochdenpresenteradesförregeringenunderhösten201691.

Behovavmerkunskapidentifieradesocksåiarbetetochvihardärförlåtittafram
tvåkonsultrapporter:enöversynavsjöfartensenergianvändningsamtanalysav
hinderochmöjligheterföromställningtillfossilfrihet92samtenrapportomförslag
tillstyrmedelförfossilfriaarbetsmaskiner93. 

90 ER2016:25Nulägesrapportinomsamordningsuppdragetfossilfritransportsektor.
91 ER2016:30Styrmedelförökadanvändningavbiodrivmedelibensinochdiesel.
92 KouckyandPartners,2016.Sjöfartensenergianvändning–Hinderochmöjligheterför
omställningtillfossilfrihet.
93 WSP,2017.Fossilfrihetförarbetsmaskiner.
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5.1.6 Dialog med aktörer
Underarbetetsgångharviarrangeratdialogermedolikarelevantaaktörer.För-
utomÖppetforumharvihållittredialogmöten.Ettdialogmötehandladeom
förslagettillreduktionsplikt.Detvåandradialogmötena,varavettfysisktmöte
ochettheltdigitalt,toguppföljandefrågeställningar:Hurserframtidenstrans-
portsystemutistäderochtätorterochpålandsbygdenochvadharhäntföratt
kommadit?Huråstadkommermanfossilfrialångväga,regionalaochurbana
godstransporter?

Viharocksåhållitenworkshopmedsjöfartsnäringen.Mötethandladeomhinder
ochmöjligheterförsjöfartenattställaomtillfossilfrihetochvilkaåtgärderoch
styrmedelsombehövsförattnådit.Dessutomharvihållitenbranschträffmed
representanterförluftfartenförattsamlaintankarochförslagvadgälleromställ-
ningtillfossilfrihet.Inomkonsultarbetetomarbetsmaskinerhöllsenworkshop
medbranschaktörerförattdiskuteramöjligheterföromställningtillfossilfrihet.

Informationomuppdragetochdialogomolikaaktörersrolleriomställningen
harävenlyftspåmötemedlänsstyrelsernaunderhösten2016,medkommu-
nerpåPlattformsdagarnaförhållbarstadsutvecklingidecember2016ochpå
Transportforumijanuari2017.

EnhearinggenomfördesisambandmedkonferensenEnergiutblickden14mars
2017.Därpresenteradesprincipernaföromställning(kapitel1)ochdelaravde
förslagsomfinnsmedidennaplan.

5.1.7 Fokus på effekter
Utifrånnämndaunderlagsamttidigareutredningarharvisexmyndigheterarbetat
medattbeskrivavilkaeffektervivillseavvårtarbeteochanvändsossavmeto-
deneffektkedjor.Effektkedjemetodikensyftartillattbeskrivahurmåletskanås,
vilkaeffektervivilluppnåpåkortrespektivelängresikt,vilkakonkretaresultatvi
önskarsesamtvilkaaktivitetersombehövergörasförattfådessaeffekterattske.
Enunderlagsrapportmedeffektkedjornakommerattpublicerasijuni2017.
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Deolikaförslagpååtgärderochstyrmedelsomtogsframidettaarbeteharvisedan
gemensamtprioriteratmellan,medfokuspåeffektochgenomförbarhet.Förslagen
harblandannatprioriteratsochbedömtsutifrånförväntadeeffekterpåkoldioxid-
utsläppochpåverkanpåandramiljö-ochsamhällsmål,offentligsektorsrådighet
samtomförslagenbidrartillattundanröjahindersomblandannatlyftsinuläges-
rapportenochidialogmedolikaaktörer.

Enviktigdeliarbetetharvaritattidentifieranågraavdestorautmaningarna
ochväljavägföratthittamöjligalösningarochhandlingsalternativ.Viharför-
söktdefinieraderelevantautmaningarsomstatenkanbidratillattlösaochsom
vityckerattstatenbörprioritera.Viharocksålagtviktvidvadsomärviktigtatt
kommaigångmed,samtpåattidentifieraåtgärderdärvisexmyndigheterhar
möjligheterattarbetainomvårarespektiveuppdrag.

5.1.8 Fortsatt arbete
Energimyndighetenssamordningsuppdragsträckersigtillår2019.Viharför
avsiktattfortsättaarbetainomdensamordningsorganisationsomnufinnsföross
sexmyndigheter.Viharidentifieratettantalområdensomvikommerattfortsätta
attarbetamed,inomramenförvårabefintligauppdrag.Dessafinnsbeskrivnai
bilagaAochbeskrivssomåtagandenfrånmyndigheternaisamordningsuppdraget.

Dettaarbetekommerkrävapersonellaresurserfrånallamyndigheternaoch
prioriteringbehöverdärförgörasutifrånvilkaresurservihartillförfogande.
Allamyndigheterkommerintedeltaiallaaktiviteter,utandetavgörsavvilken
rollmyndighetenharochvilketsakområdesomberörs.

Idetfortsattaarbetetkommervisexmyndigheterattplaneramerutförligtvilka
frågorviskaprioriteraochhurvikommerattarbetavidaremeddeolikafrågorna.
Behovfinnsavmerresursertillmyndigheternaförattdrivaocharbetamed
omställningsarbetet,dettabehöverdiskuterasvidare.
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Bilaga A: Översikt över åtaganden och 
förslag

Itabellennedanbeskrivervialladeförslagochåtagandenvihartagituppiden
härstrategiskaplanen.Vadgällersjöfartochluftfartkandetkommaflerdetalje-
rade aktiviteter i underlagsrapporterna som kommer i juni.

Siffrornaidenförstakolumnenangerivilketavsnittavrapportenförslaget
beskrivs.Ikolumnenaktörangervivilkenellervilkaaktörersomviföreslår
skabeslutaomellergenomförainsatsen.

Åtagandenärsådanainsatsersomnågonellernågraavdesexmyndigheterna
idettasamordningsuppdragsjälvaråderöver,ochangerattdeskagenomföra.
Förslagärstyrmedelochaktivitetersomvisexmyndigheterföreslårbörgesi
uppdragtillossellernågonannanaktörellersombörutredasvidare.

Ikolumnenlängsttillhögerbeskrivsvilkeneffektförslagenavserattadressera.

Vad ska göras? Aktör När påbörja? Åtagande/
Förslag

Effekt

2.1 Samhällsplanering

2.1.1 Ett förtydligande om hur de skriv
ningar som har gjorts i infrastruktur
propositionen och budgetpropositionen 
om relationen mellan hänsynsmålet och 
funktionsmålet ska tolkas 

Regering/riksdag 2017 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.1.1 Infrastrukturplaneringen ska 
utvecklas inom klimatmålets ramar 
och i linje med andra hänsynsmål

Regeringen ger i uppdrag till 
Trafikverket och regionala läns
planeupprättare

2017 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.1.2 Myndigheter ställer tydligare 
krav avseende klimatpåverkan vid 
medfinansiering av infrastruktur samt 
främjar klimatmålet vid sin bedömning 
av kommunernas lokalisering av 
verksamhet och bebyggelse 

Berörda myndigheter 2017 Åtagande 
och förslag

Transporteffektivt 
samhälle

2.1.3 Stadsmiljöavtalen utvecklas Regeringen ger Trafikverket 
i uppdrag

2017 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.1.4 Införande av ett stadstrafikmål Regeringen fattar beslut 2017 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.1.5 Utred ansvar för genomförande 
och finansiering av vissa steg 1 och 
2åtgärder

Regeringen ger Trafikverket och 
Energi myndig heten i uppdrag

2017 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.1.6 Öka kunskapen om nationella 
myndigheters roll för framtidens mobili
tetslösningar (kollektivtrafik, autonoma 
fordon, betalmodeller, delad mobilitet, 
drivkrafter till förändrat resebeteende 
med mera)

Berörda myndigheter i 
 sam ordningsuppdraget

20172019 Åtagande Transporteffektivt 
samhälle
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Vad ska göras? Aktör När påbörja? Åtagande/
Förslag

Effekt

2.1.7 Fortsatt arbete med elvägar vilket 
ger underlag till nationella planen för 
transportsystemet

Regeringen förtydligar och ger 
Trafikverket i uppdrag 

2018 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.1.8 Ny bärighetsklass för lastbilar 
införs 

Regeringen 2017 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.1.8 Trafikverket ser därefter över vilka 
delar av det nationella vägnätet som 
lämpar sig för BK4 och klassar om 
dessa vägar

Trafikverket 2017 Åtagande Transporteffektivt 
samhälle

2.1.8 Ytterligare forskning och demon
strationsprojekt för längre och tyngre 
lastbilar genomförs

Regeringen ändrar i trafikförord
ningen och ger Transportstyrelsen 
bemyndigande att meddela 
tillstånd för provningsverksamhet.
Trafikverket initierar projekt

2018 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.1.8 Beakta förslag i Trafikverkets 
rapportering av regeringsuppdrag 
Möjligheter att köra längre och/eller 
tyngre godståg 

Regeringen fattar beslut och ger i 
uppdrag till berörda myndigheter

2018 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.1.9 Trafikverket koordinerar EU 
bidrag och stöd för moderniseringen 
av järnvägen bl.a. för ERTMS

Trafikverket 2017 Åtagande Transporteffektivt 
samhälle

2.1.10 Underlag till regionala planer för 
tillförsel av förnybara drivmedel tas fram

Regeringen ger regionala aktörer i 
dialog med kommuner tillsammans 
med Energi myndig heten i uppdrag 
i samverkan med Trafikverket

2018 Förslag Förnybara 
drivmedel

2.1.10 Utöka samordningsansvaret 
för laddinfrastruktur till att omfatta 
förnybara drivmedel generellt

Regeringen ger Energi myndig heten 
ett utökat uppdrag

2018 Förslag Förnybara 
drivmedel

2.2 Ekonomiska styrmedel

2.2.1 En översyn av koldioxidskatten Regeringen 2018 Förslag Övergripande

2.2.1 En utredning om långsiktig 
beskattning inom transportsektorn 
påbörjas

Regeringen tillsätter utredning 2018 Förslag Övergripande

2.2.2 Reseavdraget utreds i syfte att 
förändra eller avskaffa det

Regeringen tillsätter utredning 2018 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.2.3 Utredning om statlig 
 parkeringsskatt

Regeringen tillsätter utredning 2019 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.2.4 Stöd till infrastruktur för sam
ordnad stadslogistik/gods transporter

Regeringen ger Trafikverket i upp
drag att ta fram ramverk för detta 
med stöd av Naturvårdsverket, 
Energi myndig heten och Boverket

2019 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.2.5 Avvakta ställningstagande från 
Regeringen angående miljökompen
sation för järnväg 

 Regeringen Förslag Transporteffektivt 
samhälle
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Vad ska göras? Aktör När påbörja? Åtagande/
Förslag

Effekt

2.2.6 Utred hur utformning av 
hamnavgifter kan styras för att gynna 
överflyttning av gods från land till 
sjö samt fartyg med låg klimat och 
miljöpåverkan

Regeringen tillsätter utredning 2018 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.2.7 Ett bonusmalussystem som 
främjar energieffektiva och fossilfria 
fordon införs

Regeringen 2017 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.2.7 Införande av förändrade beskatt
ningsregler för förmånsbilar

Regeringen 2017 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.2.7 Beskattningsreglerna för 
drivmedel som används i förmånsbilar 
ses över

Regeringen ger Skatteverket i 
uppdrag med stöd av Transport
styrelsen, Trafikverket, Naturvårds
verket och Energi myndig heten

2018 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.2.7 Utred möjligheter att ge investe
ringsstöd i form av en statlig riskavtäck
ningsfond, som kan användas som 
garanti för rederier och hamnar vid 
investeringar som syftar till att minska 
klimatpåverkan från fartyg

Regeringen ger relevant myndighet 
i uppdrag

2020 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.2.7 Utred möjligheter att skapa 
en CO2fond, som helt eller delvis finan
sieras av näringen själv, för att stödja 
investeringar i teknik för att minska 
klimatpåverkan från sjöfarten 

Regeringen ger relevant myndighet 
i uppdrag

2019 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.2.8 Utred investeringsstöd till ökad 
produktion av förnybara drivmedel

Regeringen tillsätter utredning 2018 Förslag Förnybara 
drivmedel

2.2.9 Utöka medlen för stöd till demon
stration av nya och effektiva tekniker för 
produktion av förnybara drivmedel

Regeringen ger Energi myndig heten 
utökade medel

2018 Förslag Förnybara 
drivmedel

2.2.10 Utred vilka styrmedel och 
åtgärder som kan främja förnybara 
flygbränslen

Regeringen ger relevant myndighet 
i uppdrag

2019 Förslag Förnybara 
drivmedel

2.2.11 Utred vilka styrmedel och 
åtgärder som kan främja sjöfartens 
användning av förnybara drivmedel, här 
ingår även tillgänglighet till infrastruktur 
för förnybara drivmedel för sjöfarten

Regeringen ger relevant myndighet 
i uppdrag 

2019 Förslag Förnybara 
drivmedel

2.2.11 Förläng skattenedsättningen för 
landansluten el i hamn efter 2020

Regeringen 2019 Förslag Förnybara 
drivmedel

2.2.11 Inför skattenedsättning för 
landansluten el i hamn för fartyg med 
bruttodräktighet under 400 samt för 
laddning av batterier för eldrivna fartyg 
och för direktöverförd el till lindragna 
elfärjor

Regeringen 2017 Förslag Förnybara 
drivmedel
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Vad ska göras? Aktör När påbörja? Åtagande/
Förslag

Effekt

2.2.12 Utred hur farledsavgifter kan 
åstadkomma större klimat och 
miljönytta genom bl.a. en differentiering 
av avgifterna baserad på sjöfartens 
klimat och miljöpåverkan

Trafik analys 2017 Åtagande Transporteffektivt 
samhälle

2.3 Administrativa styrmedel

2.3.1 Beslut fattas om möjligheten för 
kommuner att införa miljözoner

Regeringen 2017 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.3.1 Utred införande av särskilda 
utsläppsklasser för arbetsmaskiner 
som är elhybrider, laddhybrider eller 
batteridrivna i förordningen (1998:1709) 
om avgaskrav för vissa förbrännings
motordrivna mobila maskiner

Regeringen ger Transport styrelsen 
i uppdrag

2018 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.3.2 Regelverk och styrmedel för ökad 
godssamordning ses över 

Regeringen ger Trafikverket och 
Transport styrelsen i uppdrag 

2018 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.3.2 Ökad kunskap om digitala 
lösningar för samordning av långväga 
godstransporter tas fram

Berörda myndigheter i  
samordningsuppdraget

20172019 Åtagande Transporteffektivt 
samhälle

2.3.3 Utred kommuners möjligheter 
att ställa krav på gröna res och 
transportplaner 

Regeringen ger Boverket i uppdrag 2018 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.3.4 En översyn av regelverken så att 
nya typer av utsläppsfria fordon och 
fordon som delas ska kunna främjas i 
olika former av innovativa och hållbara 
transportlösningar

Regeringen ger Transport styrelsen 
i uppdrag

2018 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.3.5 Inför reduktionsplikt för bensin 
och diesel 

Regeringen 2018 Förslag Förnybara 
drivmedel

2.3.5 Utred hur höginblandade/rena 
biodrivmedel ska främjas

Regeringen tillsätter utredning 2017 Förslag Förnybara 
drivmedel

2.3.5 Utred konsekvenser och 
möjligheter för ökad låginblandning av 
biodrivmedel i bensin och diesel, bl.a. 
se över standarder

Regeringen ger Transport styrelsen 
i uppdrag

2018 Förslag Förnybara 
drivmedel

2.3.6 Ökad efterlevnad av förmåns
beskattning på subventionerad 
arbetsplatsparkering

Skatteverket 2017 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.4 Information och kunskap

2.4 Utökat fokus på att olika insatser 
som Energi myndig heten gör, riktade 
till målgrupperna hushåll, företag och 
organisationer, ska främja arbetet med 
fossilfria transporter

Energi myndig heten 2017 Åtagande Övergripande
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Vad ska göras? Aktör När påbörja? Åtagande/
Förslag

Effekt

2.4.1 En vägledning för klimatanpassad 
upphandling tas fram och implemente
ras inkl ändring av miljöbilsförordning. 
I nästa steg ingår att se över hur staten 
kan ställa klimatkrav på upphandling av 
offentlig trafik 

Regeringen ger Upphandlings
myndigheten i uppdrag med stöd 
av Energi myndig heten, Trafikverket 
och Natur vårds verket i samråd 
med SKL.
Regeringen ger Transport styrelsen 
i uppdrag att ansvara för ändringen 
av miljöbilsförordningen

2018 Förslag

Förslag

Övergripande

2.4.1 Klimatkrav införs i upphandling av 
vägfärjetrafiken

Trafikverket 2018 Åtagande Övergripande

2.4.2 Boverkets vägledning om 
översiktsplanering för minskad klimat
påverkan implementeras genom en 
utbildningssatsning, t.ex. inom ramen 
för det pågående regeringsuppdraget 
PBL Kompetens

Boverket 2017 Åtagande Transporteffektivt 
samhälle

2.4.3 Framtagande och implementering 
av vägledning för resfria möten mot 
målgrupper inom offentlig sektor (och 
små och medelstora företag) 

Regeringen ger exempelvis Trafik
verket eller Statens servicecenter i 
uppdrag (och Energi myndig heten 
anpassar till små och medelstora 
företag)

2018 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.4.3 Utökat ansvar för statliga 
myndigheter att tillämpa ett miljöled
ningssystem att utveckla arbetet med 
resepolicyer inom miljöledningssyste
met 

Regeringen ändrar förordning 2018 Förslag Transporteffektivt 
samhälle 

2.4.4 Vägledning om flexibla parke
ringstal

Regeringen ger Boverket i uppdrag 2018 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.4.5 Målgrupps/intressentanalyser för 
olika informations och kommunika
tionsinsatser tas fram

Berörda myndigheter i  
samordningsuppdraget

20172019 Åtagande Övergripande

2.4.6 Kunskap, information och lärande 
exempel tas fram och paketeras till 
olika målgrupper och de regionala 
nätverken

Berörda myndigheter i  
samordningsuppdraget

20172019 Åtagande Övergripande

2.4.7 Information och kunskapssprid
ning om mer klimatanpassade resor 
och transporter tas fram, exempelvis 
information om hur människors 
efterfrågan på att resa och mötas kan 
tillgodoses med så liten klimatpåverkan 
som möjligt

Berörda myndigheter i samord
ningsuppdraget + Konsument
verket 

20172019 Åtagande Övergripande

2.4.7 Undersök möjligheten att ställa 
krav på redovisning av flygresors 
klimatpåverkan vid försäljning mark
nadsföring av resor

Regeringen ger Konsumentverket 
i uppdrag 

2018 Förslag Transporteffektivt 
samhälle

2.4.8 Information till fritidsbåtägare om 
hur val av drivmedel, motor och körsätt 
påverkar miljö och hälsa

Transport styrelsen 2018 Åtagande Övergripande
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Vad ska göras? Aktör När påbörja? Åtagande/
Förslag

Effekt

2.4.9 Informationsstöd om elbuss
upplägg till kollektivtrafikhuvudmän

Energi myndig heten och  
Trafik verket

2017 Åtagande Transporteffektivt 
samhälle

2.4.10 Skärpt energi och koldioxid
märkning av fordon införs

Regeringen ger Konsumentverket 
uppdrag och föreskriftsrätt

2018 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.4.11 Obligatorisk utbildning i 
sparsam körning införs i maskinförar
utbildningen samt i examinationen 

Regeringen 2018 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.4.12 Utveckla LCAdata avseende 
fordonsproduktion och fordonsåter
vinning

Energi myndig heten med stöd av 
Trafikverket, Transport styrelsen och 
Natur vårds verket

2017 Åtagande Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.4.13 Verkliga utsläpp från fossila 
drivmedel istället för schablonvärde 
rapporteras i lagen om reduktionsplikt 

Regeringen föreslår en ändring i 
lagen om reduktionsplikt

2018 Förslag Förnybara 
drivmedel

2.4.14 Utred möjligheten att offentlig
göra rapportering enligt hållbarhets
lagen och drivmedelslagen

Regeringen ger Energi myndig heten 
i uppdrag att utreda

2018 Förslag Förnybara 
drivmedel

2.4.14 Information om drivmedel i 
samhället

Berörda myndigheter i 
 samordningsuppdraget 

2019 Åtagande Förnybara 
drivmedel

2.4.15 Öka kunskapen om vad omställ
ningen av transportsektorn innebär för 
försörjningstrygghet

Berörda myndigheter i sam
ordnings uppdraget

20172019 Åtagande Övergripande

2.5 Forskning och innovation

2.5 Vidareutveckla Energi myndig hetens 
forskningsstrategi utifrån identifierade 
behov i samordningsuppdraget

Energi myndig heten 2017 Åtagande Övergripande

2.5.1 Gör en översyn av de statliga 
forskningsmedlen till luftfart för att se 
hur de kan inriktas och anpassas för att 
tydligare styra mot fossilfrihet

Statliga forskningsfinansiärer 2018 Förslag Övergripande

2.5.2 Gör en översyn av de statliga 
forskningsmedlen till sjöfarten och 
behovet av ett särskilt forsknings och 
innovationsprogram för energieffektiv 
och fossilfri sjöfart. Översynen bör även 
ta ställning till om medlen till forskning 
för fossilfri sjöfart bör öka. 
Fortsatt finansiellt stöd av befintliga 
och potentiella samarbetsplattformar 
behövs för att förstärka samarbetet 
mellan sjöfartsnäringen, offentliga 
aktörer och akademi

Statliga forskningsfinansiärer 2018 Förslag Övergripande

2.5.3 Samverkan görs kring forsk
nings och innovationsinsatser och 
resultatspridning

Berörda myndigheter i 
 samordningsuppdraget

20172019 Åtagande Övergripande
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Vad ska göras? Aktör När påbörja? Åtagande/
Förslag

Effekt

2.6 Internationellt arbete

2.6.1 Utredning av EUETS och 
CORSIAs möjligheter att på sikt vända 
trenden med de snabbt ökande utsläp
pen från internationellt flyg 

Regeringen tillsätter utredning 2018 Förslag Övergripande

2.6.2 Sverige bör aktivt verka för att 
en internationell målsättning om att 
minska sjöfartens klimatpåverkan och 
att ytterligare internationella styrmedel 
skyndsamt kommer på plats

Regeringen med bistånd av 
Transport styrelsen

2017 Förslag Övergripande

2.6.2 Driva frågan om samsyn 
kring index för fartygs miljö och 
klimatpåverkan internationellt, i syfte 
att styrmedel på nationell till global nivå 
kan miljödifferentieras utifrån samma 
kriterier överallt i världen

Regeringen med bistånd av 
Transport styrelsen

2017 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.6.3 Fortsatt utveckling av mät
metoder för lätta och tunga fordons 
energianvändning

Regeringen driver frågan i EU med 
hjälp av Transport styrelsen

2017 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.6.3 Driva på för införande av 
mätmetoder för arbetsmaskiners 
energianvändning

Regeringen driver frågan i EU med 
hjälp av Transport styrelsen 

2018 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.6.4 Fortsatta och skärpta krav på 
EUnivå om koldioxidnivåer för nya 
fordon

Regeringen driver frågan i EU med 
hjälp av Transport styrelsen

2017 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.6.5 EUförordning om energi
märkning av däck följs upp och krav 
utvecklas 

Regeringen driver frågan i EU 
med hjälp av Energi myndig heten, 
Transportstyrelsen och Trafikverket

2017 Förslag Energieffektiva och 
fossilfria fordon 
och farkoster

2.7 Samordning och samverkan

2.7.1 Myndigheterna i samordnings
uppdraget bjuder in till fysiska 
dialogmöten

Berörda myndigheter i 
 samordningsuppdraget

20172019 Åtagande Övergripande

2.7.1 Undersöka möjligheterna att 
inrätta en digital plattform för att följa 
arbetet med omställningen och den 
nationella samordningen

Berörda myndigheter i 
 samordningsuppdraget

20172019 Åtagande Övergripande

2.7.2 Länsstyrelserna får i uppdrag 
att ansvara för den regionala statliga 
samordningen att arbeta med omställ
ningen till fossilfri transportsektor

Regeringen ger länsstyrelserna i 
uppdrag, med stöd av myndig
heterna i samordningsuppdraget 

2018 Förslag Övergripande 

2.7.2 Finansiellt stöd ges till regionala 
och lokala aktörer för att driva informa
tions och utbildningsprojekt inom de 
regionala nätverken 

Regeringen ger Energi myndig heten 
utökade medel för att finansiera

2018 Förslag Övergripande



Vad ska göras? Aktör När påbörja? Åtagande/
Förslag

Effekt

3. Uppföljning och utvärdering

2.1.1 Analys av hur samtliga styrmedel 
och åtgärder i den strategiska planen 
bedöms påverka trafikutvecklingen för 
de olika trafikslagen

Regeringen ger Trafikverket i 
uppdrag

2018 Förslag Uppföljning och 
utvärdering

3.1, 3.2 och 3.3 Fortsätta arbetet med 
indikatorer och utvärdering

Berörda myndigheter i 
 samordningsuppdraget

20172019 Åtagande Uppföljning och 
utvärdering

3.4 Genomföra en första kontrollstation 
för att följa upp och utvärdera arbetet 
med omställningen inför revidering av 
den strategiska planen

Energi myndig heten 20172019 Åtagande Uppföljning och 
utvärdering

3.5 Utvärdering av arbetssätt och 
organisatoriskt lärande avseende det 
processinriktade samordningsarbetet 
på nationell och regional nivå

Energi myndig heten 20172019 Åtagande Uppföljning och 
utvärdering

3.6 Genomföra fortsatt översyn av 
värderingen av koldioxid

Trafikverket (inom ramen för 
 ASEKarbetet) 

20172019 Åtagande Uppföljning och 
utvärdering

3.6 Analys av omställningen och 
förslagen i den strategiska planens 
sammantagna effekter på samhälls
ekonomin

Berörda myndigheter i 
 samordningsuppdraget

20172019 Åtagande Uppföljning och 
utvärdering

4.5 Fortsatt samverkan kring omvärlds
bevakning 

Berörda myndigheter i 
 samordningsuppdraget

20172019 Åtagande Övergripande
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Bilaga B: Definitioner

Arbetsmaskiner: Maskinersomintehuvudsakligenäravseddaförattutföra
transportarbetepåväg.Exempelärtraktorer,skogsmaskiner,grävmaskiner,hjul-
lastareochdumpers.Lättarearbetsmaskinerkanvaramotorsågar,lövblåsaroch
gräsklippare.

ASEK:Enarbetsgruppförsamhällsekonomiskakalkyl-ochanalysmetoder
inomtransportområdetbeståendeavTrafikverket(ordf.),Naturvårdsverket,
Sjöfartsverket,Trafikanalys,SLsamtvetenskapligtrådmedrepresentanter
frånakademin.

Biodrivmedel: Vätskeformigaellergasformigabränslensomframställsav
biomassaochsomanvändsförtransportändamål.

Bonus-malus-system:Bonus-malusärengenerelltermförstyrmedelmedbåde
positivaochnegativaincitament.Idennarapportinnebärdetattfordonmedhöga
koldioxidutsläppfårhögreskattmedanfordonmedlågakoldioxidutsläpppremieras.

CORSIA:CarbonOffsettingandReductionSchemeforInternationalAviation.
CORSIAärettglobalmarknadsbaseratklimatstyrmedelfördetinternationella
flygetsombeslutadesavICAO:s191medlemsländerhösten2016.Systemet
harsommålsättningattdetinternationellaflygetskablikoldioxidneutraltfrån
år2020.Allautsläppöver2020-årsnivåmåstekompenserasföravflygbolagen
genominköpochöverlämnandeavutsläppsenheter,vilketskagaranterautsläpps-
minskningar inom andra sektorer.

Drivlina:Ettteknisktsystemavkomponenter(motor,växellåda,axlaretc.)som
driverettmotorfordonellerannatfordonframåt.

Drivmedel: Ettbränsle,ellerenergiiannanform,somäravseddförmotordrift

Elfordon:Sammanfattandebegreppförfordonmedbatteriersomkanladdasvia
elnätet.Inkluderarbådebatterifordonochladdhybrider.

Emissionsfria fordon:Fordonsomintegerupphovtilllokalautsläpp,exempel-
visfordonsomdrivsmedelellervätgas.

EU-ETS:EuropeanEmissionTradingScheme,EU:ssystemförhandelmed
utsläppsrätteravväxthusgaser.

Fyrstegsprincipen: Principsominnebärattmöjligaåtgärderförattförbättraeller
lösaproblemitransportsystemetskaprövasochanalyserasstegvis.Analysstegen
enligtfyrstegsprincipenär:1.Åtgärdersomkanpåverkatransportefterfrågan
ochvalavtransportsätt.2.Åtgärdersomgereffektivareutnyttjandeavbefintlig
infrastruktur.3.Begränsadeombyggnadsåtgärder.4.Nyinvesteringarochstörre
ombyggnadsåtgärder.
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Förnybara drivmedel:Drivmedelavicke-fossiltursprung.Omfattarförutom
biodrivmedelävendrivmedelsomframställsavförnybaraenergikällorexempel-
visgrönelellervätgasochelektrobränslenframställdaavgrönel.

HELCOM:Helsingforskommissionen(HELCOM)ärsekretariatettilldenregio-
nalamiljökonventionenHelsingforskonventionensomomfattarÖstersjöområdet,
inklusiveKattegatt.PartertillkonventionenärDanmark,Estland,Finland,
Lettland,Litauen,Polen,Sverige,Tyskland,RysslandochEU.

ICAO:InternationalCivilAviationOrganisation,påsvenskaInternationellacivila
luftfartsorganisationen.

IMO:InternationalMaritimeOrganization,internationellasjöfartsorganisationen.

Intermodalitet:Avsertransportlösningardärfleraolikatrafikslaganvändsföratt
utföraettvissttransportarbete.

Klimatkrav:Klimatkravkaninkluderaeffektiviseringsåtgärderförfordonoch
farkoster,åtgärderförminskattrafikarbete,ökadanvändningavförnybaradriv-
medel,enskiltellerikombination.

Livscykeldata (LCA-data):Livscykeldataärinformationsomkananvändasför
attgenomföraberäkningaravenproduktsmiljöpåverkaniettlivscykelperspektiv.
Exempelrelevantaförfordonkanvaraexempelvisklimatpåverkanfrånproduk-
tionavståltillkarosserellerlitiumtillbatterier.

Mobilitetstjänst:Mobilitetstjänsterbrukarbeskrivassomensamladtjänstdär
användarensolikabehovavtransportsamlashosenochsammaleverantör(till
exempelbilpool,buss,spårväg,pendeltåg,hyrcykel,privatafordon).

Mobility management:Mobilitymanagementärettkonceptförattfrämjahåll-
baratransporterochpåverkabilanvändningengenomattförändraresenärersatti-
tyderochbeteenden.

Reduktionsplikt:Enreduktionspliktärenformavkvotpliktdärkvotenuttrycks
iformavprocentuelltminskadeväxthusgasutsläpp,jämförtmedomdrivmedels-
leverantörenshelaförsäljningsvolymhadebeståttavfossiladrivmedel.

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet:Detinnebärattnåettgivetmåltillså
lågatotalakostnadersommöjligtförsamhället,detvillsägaensammanvägning
avkostnaderförindivider,näringslivochoffentligsektor.

Styrmedel:Deverktygsomdetoffentligakantaianspråkförattpåverkaolika
aktörersagerandeienriktningsomärgynnsamföruppfyllandetavspecifika
 politiska mål.

Trafikarbete:Avsermängdutförtarbeteitrafiken.Exempelpådettaärantal
kördakilometer,antalflygplansrörelserpåenflygplatsellerantalcyklaritrafik
påenvissvägunderendag.Uttrycksifordonskilometer.

Trafikslag:Defyratrafikslagenärvägtrafik,bantrafik,sjöfartsamtluftfart.
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Transportarbete:Avserdennyttoskapandedelenavtrafikarbetet.Härmedavses
exempelvisantalperson-ellertonkilometer.Noteraattentomlastbilutförsamma
trafikarbetesomenfullastadlastbil.Kvotenmellantransportarbeteochtrafikarbete
utgördärmedettmåttpåtransporteffektiviteten.

Transporteffektivt samhälle: Samlingsbegreppföråtgärdersom(i)effektivise-
rartransporternaochdärmeddämpartrafiktillväxtenförpersonbil,lastbilochflyg
samt(ii)ökarandelentrafikarbetesomutförsmedmerutsläppssnålatransportsätt.
Deflestaavdessaåtgärderfinnsinomsamhällsplaneringochinfrastrukturutveck-
ling,mennågraäräveninriktademotattgeincitamentföratteffektiviseradet
transportarbetesombedrivsinomrespektivetrafikslagochävenfrämjabeteenden
somminskartransportbehov.

Trimningsåtgärder: Medtrimningsåtgärdermenasmindreåtgärderibefintlig
infrastruktur,exempelvisplattformsförlängning,kollektivtrafikkörfält,justeringari
korsnings-ochsignalanläggningaretc.

Åtgärdsvalstudie:Enåtgärdsvalsstudieärenmetodsomgrundarsigpådialog.
Metodenanvändsitidigtplaneringsskedeochskaledatillattvifårtransport-
lösningarsomgerstörreeffekttillsammans.Åtgärdsvalsstudiertarhänsyntill
allatrafikslag,allatyperavåtgärderochkombinationeravdessaochmedhjälp
avfyrstegsprincipenkanvipåverkavalavtrafikslagochåtgärderredanpå
idéstadiet.
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Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna

Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99

E-post registrator@energimyndigheten.se

www.energimyndigheten.se

Den här rapporten är framtagen i samarbete med:
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