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Hur viktiga är transporterna i omställningen 
till ett fossilfritt samhälle?

• Nuläget (2017):
– 23 % av Sveriges energianvändning

– 43 % av växthusgasutsläppen (inrikes och utrikes)

– 83 % fossila drivmedel

• Utmaningen:
– Minska nettoutsläppen av växthusgaser för inrikes transporter: 

• 70 % till 2030 (jmf 2010)

• Fossilfria till 2045

– Internationell sjöfart:

• Mål att minska växthusgaserna med 50 % till 2050 (jmf 2008)
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Hur ser det ut idag? – persontransporter
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Hur ser det ut idag? 
- godstransporter

● Ökad växthusgaser från vägtrafiken 2018 efter 
flera år av minskning

● Energiefektivitet i stort oförändrat över tid

Källa: Uppföljning av de transportpolitiska målen 2018, Trafa 2018:8.

Källa: 
https://www.transportstyrelsen.se/globalass
ets/global/nyhetsarkiv/vag/pm-vagtrafikens-
utslapp-190221.pdf

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/nyhetsarkiv/vag/pm-vagtrafikens-utslapp-190221.pdf
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Preliminära resultat för 2017 inom Projektet ”Transportinköp 
och energieffektiva godstransporter”, Energimyndigheten

Energieffektivitet godstransporter
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Fossil eller förnybar energi?
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och energieffektiva godstransporter”, Energimyndigheten
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Källa Trafikverket, 2015

Klimatmål och prognoser för vägtransporter
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Klimatmål och prognoser för sjöfart

Källa: Scenarioanalyser framtida utsläpp av CO2 för 
sjöfarten (IMO, 2014 3rd GHG report)

International Maritime
Organization har satt upp ett mål 
att minska växthusgaserna för 
internationell sjöfart med 50 % 
till 2050 (jmf 2008) 
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Vem kan bidra till hållbarare transporter?

Transportinköpare och upphandlare Politiker och myndigheter

Speditör, transportör, rederi och tågoperatör

Medborgare – du och jag
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Svårigheter - några exempel
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(laddstolpar, tankstationer, etc.)
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Målkonflikter vid infrastrukturplanering

Trafikverket anser att de måste planera för ökad trafik, i de fall prognosen tyder på det. 
Trafikverket litar på sina prognoser. Trafikverket planerar för bättre tillgänglighet med bil. Samma 
kan gälla regional plan. 

Kommunen vill inte satsa på kapacitet för vägtrafik, eftersom deras mål är att minska trafiken. 
Kommunen kan ha svårare att visa att trafiken minskar i framtiden. Staden har svårt att hantera 
den inkommande biltrafiken, och ser ökad vägkapacitet snarare som ett problem. Staden vill ha 
attraktivare stadsmiljöer, lägre hastigheter, bättre marknyttjande. 

Pågående projekt inom området: 

Stafetten (för Naturvårdsverket): IVL, Trivector, Lund Universitet

Målstyrning 2.0 (för Trafikverket): IVL och Trivector
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Svårigheter – och några exempel på möjligheter
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drivkällor

Effektivare 
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(minskat 
transportarbete)

Transportsnålare
samhälle (minskade 

transporter)

Ökad efterfråga på transporter

Ingen stark betalningsvilja för hållbara 
godstransporter bland transportköpande 
företag eller slutkund

Målkonflikter vid 
infrastrukturplanering

Bränslepriset styr viljan att investera 
i olika miljöförbättrande åtgärder för 
sjötransporter

Begränsad tillgång på alternativa 
bränslen 

Svårighet att ställa miljöeffektiva 
krav vid upphandling

Nya bränslen/drivkällor kräver ny infrastruktur 
(laddstolpar, tankstationer, etc.)

– men efterfrågan driver på teknisk 
utveckling och nya lösningar

– men utbyggnad pågår!

– men gröna affärsplaner och 
effektiva styrmedel kan vända detta

– men miljörelaterade krav blir 
allt mer vanliga!

– men styrmedel och bidrag 
till pilotprojekt har gjort 
skillnad – ja, stort problem, men ökad medvetenhet

– men genom att förändra 
prognosernas roll i planeringen och 
utveckla metodiken för målstyrd 
planering kan konflikterna minska!



IVL |

Hur kan vi bidra till hållbarare transporter?

Transportinköpare och upphandlare

– Ställa och följa upp miljörelaterade krav

– Vara beredda att betala mer för miljöanpassade 
transporter

Politiker och myndigheter

– Mer lagstiftning och tydliga politiska 
styrmedel för att öka takten i 
omställningen

– Stimulera: forskning och utveckling, 
teknisk utveckling, 
infrastruktursatsningar och tillgång på 
alternativa bränslen

Medborgare - du och jag

– Medvetengöra och ställa krav

– Välja miljövänligare alternativa

Speditör, transportör, rederi och tågoperatör

– Öka utbudet och marknadsför hållbara transporter 
som alternativ

– Våga satsa på miljöeffektiv teknik och lösningar

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_m5_0iEYoAQBoM&tbnid=4mShofIIW_HrPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotosyntes&ei=OBEOVNOPN6a6ygOBnYLIDA&bvm=bv.74649129,d.bGQ&psig=AFQjCNEU0esNtX9kzpdZjVZk1ZsN8yBY6A&ust=1410294438288938
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Tack för ordet!


