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Inspel till Energimyndigheten inför uppdraget att fram en strategi för 
omställning av transportsektorn till fossilfrihet 

Inledningsvis vill vi särskilt lyfta fram att åtgärder för att minska transp01ibehovet, 
särskilt i städerna, måste ha hög prioritet. Anledningen är att potentialen för syner
gieffekter och därmed en hög kostnadseffektivitet för åtgärder är stor: 

• bättre luftkvalitet (ger färre hälsoskador)
• minskat buller (ger färre hälsoskador)
• minskade barriäreffekter (tillgängligheten ökar)
• förbättrad folkhälsa (när fler går och cyklar)
• levande stadskärnor och bostadskvarter (attraktivt och ger ökad t1ygghet)
• samtidig planering för klimatanpassning (minskar riskerna med ett föränd-

rat klimat).

Det är också viktigt att hushålla även med de transporter som drivs med förnybart 
drivmedel för att minska ttycket på produktion från skogen. Detta för att ge ut
rymme för andra användningsområden och för att säkra miljöhänsynen. 

Vidare behövs en tidplan för genomförande av utt·edningar och styrmedel, med 
tydliga kontrollstationer vilka kan ge möjlighet att föreslå mer kraftfulla sty1medel 
och åtgärder om utvecklingen inte visar sig gå tillräckligt snabbt. 

1. Områden som särskilt bör prioriteras

Samtidig planering för hållbara transporter och anpassning till ett förändrat 
klimat 
Hållbara transporter behöver bli en del av en ny typ av samhällsplanering som 
uppnår flera samhällsmål samtidigt: omställning till fossilfria transporter, minime
ring av skadeeffekterna av den pågående klimatförändringen och samtidigt öka 
människors möjligheter till ett hälsosamt och gott liv. 

En stt·ategi för ökad gång, cykel och kollektivtrafik frigör ytor för klimatanpass
ning. Detta är centralt eftersom dagens vatten- och avloppssystemen inte räcker till 
för att ta hand om mer regn och fler skyfall. Det är kostnadseffektivt att planera för 
översvämningsskydd och annan klimatanpassning samtidigt som man planerar för 
hållbara fossilfria transp01ier. Även arbetet för en grön infrastruktur med livsmil
jöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter bör göras till en naturlig del 
av arbetet. Sammantaget blir effekterna av att en sådan planering att vi också skap
ar förutsättningarna för attraktiva stadskärnor och bostadskvarter, med grön- och 
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• Årligen uppdaterade vägnät med kompletta (uppmätta) trafikmängder för
statliga vägar, tillsammans med trafikmängder för de större kommunala
vägarna (mätningar från kommuner+ simulerade trafikmängder med
SAMPERS).

• Årligen uppdaterade SAMS-ytor med inomområdestrafik samt skaftresor
till vägnätet (trafikarbete per årsmedeldygn), för att fånga väglänkar där
trafikmängder saknas i ovanstående.

Det är framför allt Trafikverket som behöver stå för dessa underlagsdata. Även 
kommunerna behöver på olika sätt uppmuntras att rapportera in trafikmängder från 
det kommunala vägnätet till vägdatabasen. 

Vidare behöver vi också kunna följa upp själva planeringen. Länsstyrelserna har 
via RUS på olika sätt arbetat med att belysa detta behov34

• RUS har initierat en 
arbetsgrupp med representanter från Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikver
ket för att undersöka vilka indikatorer som skulle kunna vara möjliga. Det som 
hittills diskuterats är uppföljning av transportplaneringen på nationell och regional 
nivå, liksom resvaneundersökningar på regional nivå. För att komma ett steg 
längre kommer sannolikt att behövas ett särskilt uppdrag till Trafikverket och Tra
fikanalys för att säkra en bra dataförsö1jning av sådana indikatorer. 

34 
se vidare RUS hemsida och åtgärdsområde transporter 
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