Uppdragsplan, senast fastställd 29 mars 2019

I uppdragsplanen listas alla åtaganden och förslag som presenterades i den strategiska
planen. Samtliga aktiviteter som är pågående är markerade i kolumnen Status. För
förslag där det inte finns någon status markerad innebär det att förslaget inte
bedömts som aktiverat.
Åtaganden följs upp med trafikljusmodellen: grönt (ingen avvikelse mot plan), gult
(viss avvikelse mot plan) och rött (stor avvikelse mot plan). När det gäller åtaganden
finns även information över vilken myndighet som är ansvarig och när åtaganden
bedöms sluta.
Förslagen följs upp utifrån om de är pågående eller inte. När ett förslag kommer
tillbaka som ett uppdrag från regeringen eller aktiveras på annat sätt får förslaget
status pågående. Information om ansvarig utförare samt slutdatum noteras i de fall
det finns tillgängligt.
I kolumnen Huvudansvarig myndighet markeras vilken aktör som är ansvarig i de fall
aktiviteten är pågående. Under Utförare anges även vilka andra aktörer som deltar i
en aktivitet.

Vad ska göras?
2.1.1 Ett förtydligande om hur de skrivningar som
har gjorts i infrastrukturpropositionen och
budgetpropositionen om relationen mellan
hänsynsmålet och funktionsmålet ska tolkas.

Åtagande/FöHuvudansvarig myndighet
Förslag

Kontaktperson

BoV

EM

Utförare
TrV
TS

x

x

Trafa

NV

Start

Slut

Status

Pågående aktiviteter

Resultat

2.1.1 Infrastrukturplaneringen ska utvecklas inom Förslag
klimatmålets ramar och i linje med andra
hänsynsmål.
2.1.1 Analys av hur samtliga styrmedel och åtgärder Förslag
i den strategiska planen bedöms påverka
trafikutvecklingen för de olika trafikslagen
2.1.10 Utöka samordningsansvaret för
laddinfrastruktur till att omfatta förnybara
drivmedel generellt

Förslag

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

Energimyndigheten

Emma Kjille

x

Pågående

Länsstyrelsen

Åtagande oc Trafikverket
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.
Åtagande oc Boverket
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.

Pågående

Hanna Eklöf

x

x

x

x

2018‐03‐03

2019‐12‐31 Gul

Magnus Lindqvist

x

x

x

x

2018‐03‐03

2019‐12‐31 Klar

http://www.boverket.se/sv/
PBL‐
kunskapsbanken/planering/o
versiktsplan/klimatpaverkan‐
och‐oversiktsplanering/

Vad ska göras?
2.1.3 Stadsmiljöavtalen utvecklas

Åtagande/FöHuvudansvarig myndighet
Förslag

Kontaktperson

BoV

EM

Utförare
TrV
TS

Trafa

NV

Start

Slut

Status
Pågående

Pågående aktiviteter

Resultat

100 miljoner kronor om året
ska avsättas för samordning
och effektivisering av
godstransporter inom
stadsmiljöavtalen:
https://www.regeringen.se/4
9f291/contentassets/5e79349
b796548f7977cbfd1c246a694
/effektiva‐kapacitetsstarka‐
och‐hallbara‐godstransporter‐‐
en‐nationell‐
godstransportstrategi.
Koppling här i direktiven till
åtgärdsplaneringen för
Nationell plan för
transportsystemet 2018‐2029:
https://www.trafikverket.se/f
or‐dig‐i‐branschen/Planera‐
och‐utreda/Planer‐och‐
beslutsunderlag/Nationell‐
planering/nationell‐
transportplan‐2018‐
2029/faststalld‐nationell‐plan‐
for‐transportsystemet‐2018‐
2029/
2.1.4 Införande av ett stadstrafikmål

Förslag

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

Förslag

2.1.6 Öka kunskapen om vad nationella
myndigheter gör idag, och skulle kunna göra
framöver (givet gällande uppdrag och roll), för att
bidra till en attraktivare kollektivtrafik (i
bemärkelsen attraherar färdmedelsandelar från
biltrafik) som är effektiv avseende energi och
ekonomi, och hur framtidens mobilitetslösningar
kan bidra till detta.
2.1.7 Fortsatt arbete med elvägar vilket ger
underlag till nationella planen för
transportsystemet.
2.1.8 Trafikverket ser därefter över vilka delar av
det nationella vägnätet som lämpar sig för BK4 och
klassar om dessa vägar.
2.1.8 Ny bärighetsklass för lastbilar införs.

Åtagande

Trafikanalys

Elisa Abascal Reyes ( x

x

x

Förslag

Trafikverket

Magnus Lindgren

x

x

Åtagande

Trafikverket

Hanna Eklöf

Förslag

Trafikverket, TS

Regeringen har beslutat om
nya etappmål i
miljömålssystemet:
Regeringen. Strategi för
levande städer – politik för
en hållbar stadsutveckling.
Skr 2017/18:230

Pågående

x

x

x

x

2018‐03‐30

x

2019‐06‐30 Grön

Sammanställer svar från enkät

Pågående

2018‐03‐30

2019‐12‐31 Grön

Klar

Rapport "Nationell färdplan
för elvägar"
Öppnar BK4‐vägar enligt
nationella transportplanen

Öppnat 12% av statliga
vägnätet
Möjlighet till 74 tons lastbilar
införts:
https://www.trafikverket.se/
for‐dig‐i‐
branschen/vag/barighetsklas
s‐bk4/

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

Åtagande/FöHuvudansvarig myndighet
Förslag
Trafikverket

2.1.8 Ytterligare forskning och
demonstrationsprojekt för längre lastbilar
genomförs.

Förslag

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

Åtagande

2.2.1 En översyn av koldioxidskatten

Förslag

2.2.1 En utredning om långsiktig beskattning inom
transportsektorn påbörjas

Förslag

2.2.10 Utred vilka styrmedel och åtgärder som kan
främja förnybara flygbränslen

Förslag

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

Trafikverket

Särskild utredning

Kontaktperson

Hanna Eklöf

BoV

EM

Utförare
TrV
TS

x

Trafa

NV

Start

Slut

Status
Klar

Pågående aktiviteter

Pågående

TrV startat forsknings‐ och
demostrationsprogram för
fossilfria godsstransporter,
Triple F.

2019‐12‐31 Grön

2019‐03‐01 Klar

Pågående

Resultat
I nationella planen för
transportsystemet 2018‐
2029 finns ett antal
prioriterade åtgärder för
längre, tyngre och större tåg:
https://www.trafikverket.se/
om‐oss/nyheter/aktuellt‐for‐
dig‐i‐branschen/2018‐
10/effektivare‐
transportlosningar‐med‐
langre‐tyngre‐och‐storre‐
tag/

Aktiviteter inom EU program

Utredning överlämnad till
regeringen 1 mars 2019:
"Biojet för flyget"

http://www.naturvardsverke
t.se/Om‐
Naturvardsverket/Publikatio
ner/ISBN/6800/978‐91‐620‐
6875‐2/
http://www.regeringen.se/pr
essmeddelanden/2018/02/re
geringen‐ger‐uppdrag‐att‐
analysera‐fossilfrihet‐for‐
statligt‐agda‐fartyg/

2.2.11 Förläng skattenedsättningen för
landansluten el i hamn efter 2020.

Förslag

Vad ska göras?
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.

Åtagande/FöHuvudansvarig myndighet
Förslag

Kontaktperson

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.

Åtagande

Trafikanalys

Camilla Hållén

2.2.2 Reseavdraget utreds i syfte att förändra eller
avskaffa det

Förslag

Särskild utredning

BoV

EM

Utförare
TrV
TS

Trafa

x

NV

Start

2017‐06‐01

Slut

Status

2017‐12‐31 Klar

Pågående aktiviteter

Resultat

.

2019‐07‐01 Pågående

En kommite tillsatts:
https://www.regeringen.se/4
b00ca/contentassets/926b4e
720be84042bf084a5e51f6d60
7/ett‐forandrat‐
reseavdragssystem‐dir.‐
2017134.pdf
2.2.3 Utredning om statlig parkeringsskatt

Förslag

2.2.4 Stöd till infrastruktur för samordnad
stadslogistik/godstransporter

Förslag

2.2.5 Avvakta ställningstagande från Regeringen
angående miljökompensation för järnväg.

Förslag

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.

Förslag

2.2.7 Ett bonus‐malus‐system som främjar
energieffektiva och fossilfria fordon införs

Förslag

Pågående

Trafikverket

Möjlighet att ta med
godstransporter i
stadsmiljöavtalen

Klar

Pågående

Införs 2018‐07‐
01

Klar

https://www.trafikverket.se/
for‐dig‐i‐
branschen/jarnvag/miljokom
pensation‐for‐
godstransporter‐pa‐jarnvag/
Trafa har uppdrag att utreda
ekonomiskt stöd för
intermodalitet och omlastning
för att främja överflytt

https://www.trafikverket.se/
om‐
oss/nyheter/Nationellt/2018‐
11/ny‐ekobonus‐ska‐flytta‐
gods‐till‐sjofart/
Bonus‐malus för lätta fordon
infördes 2018‐07‐01.
https://www.trafa.se/vagtraf
ik/introduktionen‐av‐tunga‐
fordon‐med‐laga‐utslapp‐ska‐
analyseras‐7724/

Vad ska göras?
2.2.7 Införande av förändrade beskattningsregler
för förmånsbilar

Åtagande/FöHuvudansvarig myndighet
Förslag

2.2.7 Beskattningsreglerna för drivmedel som
används i förmånsbilar ses över

Förslag

2.2.7 Utred möjligheter att ge investeringsstöd i
form av en statlig riskavtäckningsfond, som kan
användas som garanti för rederier och hamnar vid
investeringar som syftar till att minska
klimatpåverkan från fartyg.
2.2.7 Utred möjligheter att skapa en CO2‐fond, som
helt eller delvis finansieras av näringen själv, för att
stödja investeringar i teknik för att minska
klimatpåverkan från sjöfarten.
2.2.8 Utred investeringsstöd till ökad produktion av
förnybara drivmedel
2.2.9 Utöka medlen för stöd till demonstration av
nya och effektiva tekniker för produktion av
förnybara drivmedel
2.3.1 Beslut fattas om möjligheten för kommuner
att införa miljözoner

Förslag

Kontaktperson

BoV

EM

Utförare
TrV
TS

Trafa

NV

Start

Slut

Status
Klar

Pågående aktiviteter

Resultat
I samband med bonus‐malus

Förslag

Förslag
Förslag

Förslag

2.3.1 Utred införande av särskilda utsläppsklasser Förslag
för arbetsmaskiner som är elhybrider, laddhybrider
eller batteridrivna i förordningen (1998:1709) om
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila
maskiner.
2.3.2 Främja ökad godssamordning med hjälp av
Åtagande
digitala lösningar

2.3.2 Regelverk och styrmedel för ökad
Förslag
godssamordning ses över
2.3.3 Utred kommuners möjligheter att ställa krav Förslag
på gröna res‐ och transportplaner
2.3.4 En översyn av regelverken kan behövas så att Förslag
nya typer av utsläppsfria fordon och fordon som
delas ska kunna främjas i olika former av innovativa
och hållbara transportlösningar

2020‐01‐01

Trafikverket

Hanna Eklöf

x

x

x

2018

Klar

2019‐12‐31 Grön

Regeringen ger kommuner
möjlighet att införa tre olika
miljözoner från den 1 januari
2020.http://www.regeringen
.se/pressmeddelanden/2018
/03/regeringen‐ger‐besked‐
om‐miljozoner/

Hanteras inom godsstrategin

Vad ska göras?
2.3.5 Inför reduktionsplikt för bensin och diesel

Åtagande/FöHuvudansvarig myndighet
Förslag
Energimyndigheten

Kontaktperson

BoV

EM

2.3.5 Utred hur höginblandade/rena biodrivmedel
ska främjas

Förslag

Energimyndigheten

Noak Westerberg

x

x

Utförare
TrV
TS

Trafa

NV

Start
Slut
Status
Införs 2018‐07‐
Klar
01
2019‐06‐04 Pågående

Pågående aktiviteter

Resultat
Styrmedel infört 2018‐07‐01

Ingår i EM:s uppdrag kring
kontrollstation för
reduktionsplikten.

2.3.5 Utred konsekvenser och möjligheter för ökad Förslag
låginblandning av biodrivmedel i vägtrafik, bl.a. se
över standarder
2.3.6 Ökad efterlevnad av förmånsbeskattning på
Förslag
subventionerad arbetsplatsparkering

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

Åtagande

Energimyndigheten

Olov Åslund

2.4.1 Klimatkrav införs i upphandling av
vägfärjetrafiken.

Åtagande

Trafikverket

Hanna Eklöf

Förslag
2.4.1 En vägledning för klimatanpassad
upphandling tas fram och implementeras inkl
ändring av miljöbilsförordning. I nästa steg ingår att
se över hur staten kan ställa klimatkrav på
upphandling av offentlig trafik.
2.4.10 Skärpt energi‐ och koldioxidmärkning av
Förslag
fordon införs
Förslag
2.4.11 Obligatorisk utbildning i sparsam körning
införs i maskinförarutbildningen samt i
examinationen.

x

2017‐09‐30

2019‐12‐31 Grön

2017‐06‐01

2018‐12‐31 Klar

Pågående

Vision 45, plan för fossilfrihet

Nytt förslag finns på
miljöbilsförordning framtaget
av TS

Åtagande/FöHuvudansvarig myndighet
Vad ska göras?
2.4.12 Utveckla LCA‐data avseende
Åtagande Energimyndigheten
fordonsproduktion och fordonsåtervinning tas fram

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

Kontaktperson
Peter Kasche

BoV

EM
x

Utförare
TrV
TS
x
x

Trafa

NV
x

Start
Slut
Status
2017‐07‐01
2019‐12‐31 Grön

Pågående aktiviteter

Resultat

Klar

Föreskrifter under
framtagande

förordning SFS 2018:1517

Pågående

Aktiviteter pågår kring
implementeringen av
miljöinformation.

Ändringar i
drivmedelförordningen
träder i kraft 1/5 2020.
https://svenskforfattningssa
mling.se/sites/default/files/s
fs/2018‐08/SFS2018‐
1517.pdf

Förslag

Åtagande

Energimyndigheten

2.4.14 Utred möjligheten att offentliggöra
rapportering enligt Hållbarhetslagen och
Drivmedelslagen.

Förslag

Energimyndigheten

2.4.15 Öka kunskapen om vad omställningen av
transportsektorn innebär för försörjningstrygghet

Åtagande

Energimyndigheten

Tony Abaji

Boverket

Magnus Lindqvist

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

Förslag
2.4.3 Utökat ansvar för statliga myndigheter att
tillämpa ett miljöledningssystem att utveckla
arbetet med resepolicyer inom
miljöledningssystemet.
Förslag
2.4.3 Framtagande och implementering av
vägledning för resfria möten mot målgrupper inom
offentlig sektor (och små och medelstora företag).

Linda Kaneryd

x

x

x

x

x

x

x

2017‐07‐01

2019‐12‐31 Gul

2018‐03‐30

2019‐12‐31 Grön

Pågående

Planeras för två
webbseminarier under 2019

Vad ska göras?
2.4.4 Vägledning om flexibla parkeringstal

Åtagande/FöHuvudansvarig myndighet
Förslag
Boverket

Kontaktperson

BoV

EM

Utförare
TrV
TS

Trafa

NV

Start

Slut
Status
2018‐10‐31 Klar

2.4.5 Målgrupps‐/intressentanalyser för olika
Åtagande
informations‐ och kommunikationsinsatser tas fram

Energimyndigheten

Brita Lundkvist

x

x

x

x

x

2017‐09‐30

2019‐12‐30 Klar

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

Energimyndigheten

Brita Lundkvist

x

x

x

x

x

2017‐09‐30

2019‐12‐30 Grön

Naturvårdsverket

Anna Josephsen

x

x

x

x

x

2017‐09‐30

2019‐12‐30 Klar

2.4.7 Information och kunskapsspridning 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

Åtagande

2.4.7 Undersök möjligheten att ställa krav på
redovisning av flygresors klimatpåverkan vid
försäljning och marknadsföring av resor.

Förslag

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

Åtagande

Transportstyrelsen

Jenny Ryman

x

2.4.9 Informationsstöd om elbussupplägg till
kollektivtrafikhuvudmän

Åtagande

Energimyndigheten

Peter Dädeby

x

2.5 Vidareutveckla Energimyndighetens
forskningsstrategi utifrån identifierade behov i
samordningsuppdraget
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.
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.

Åtagande

Energimyndigheten

Martina Wikström

x

x

x

2019‐

2017‐09‐30

2018‐12‐31 Klar

2017‐07‐30

2019‐06‐30 Grön

Förslag

Förslag

2019‐10‐30 Grön

Pågående

Energimyndigheten

Magnus Henke

x

x

2017‐05‐01

2018‐03‐22 Klar

Pågående aktiviteter

Resultat
https://www.boverket.se/sv/
PBL‐
kunskapsbanken/Allmant‐om‐
PBL/teman/parkering_hallba
rhet/
kommunikationsplan
https://utsidan.energimyndi
gheten.se/transportomstallni
ng/taganden/Kommunikatio
nsplan%20f%C3%B6r%20ko
mmunikationsinsatser%20SO
FT%202018‐2019.docx
Kunskapsunderlag

Uppdateringar på
www.bilsvar.se och
www.hallakonsument.se

Kunskapsinsamling

Rapport publicerad:
https://energimyndigheten.a‐
w2m.se/Home.mvc
Arbete med nya
forskningsproppen
Delvis genom EM:s
innovationskluster.

Första utlysning stängde sep
2018

Energimyndigheten etablerar
forskningsprogram som
löper från 2018‐03‐22 till
2023‐12‐31 och har en total
budget på 83 miljoner
kronor.

Vad ska göras?
2.5.3 Samverkan görs kring forsknings‐ och
innovationsinsatser och resultatspridning

Åtagande/FöHuvudansvarig myndighet
Åtagande Energimyndigheten

Kontaktperson
Anders Lewald

BoV
x

EM
x

Utförare
TrV
TS
x
x

Trafa

NV
x

Start
Slut
Status
2017‐07‐01
2019‐12‐31 Grön

Pågående aktiviteter
Regelbundna möten mellan
berörda

Resultat

2.6.1 Utredning av EU‐ETS och CORSIAs möjligheter Förslag
att på sikt vända trenden med de snabbt ökande
utsläppen från internationellt flyg.
Förslag
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.

Förslag
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.
2.6.3 Driva på för införande av mätmetoder för
Förslag
arbetsmaskiners energianvändning

2.6.3 Fortsatt utveckling av mätmetoder för lätta
och tunga fordons energianvändning
2.6.4 Fortsatta och skärpta krav på EU‐nivå om
koldioxidnivåer för nya fordon

Transportstyrelsen

Pågående

Transportstyrelsen

Pågående

Förslag
Förslag

2.6.5 EU‐förordning om energimärkning av däck
följs upp och krav utvecklas

Förslag

2.7.1 Myndigheterna i samordningsuppdraget
bjuder in till fysiska dialogmöten.

Åtagande

Pågående
Transportstyrelsen

x

x

x

x

Pågående

Pågående

Energimyndigheten

Programledning

x

x

x

x

x

x

2017‐09‐30

2019‐12‐30 Grön

Beslut finns för lätta fordon,
https://www.regeringen.se/a
rtiklar/2018/10/eus‐
miljoministrar‐overens‐om‐
utslappskrav‐pa‐bilar/

Reviderad förordning är klar
och ska godkännas av
parlamentet. I senaste
förslaget kommer
förordningen börja gälla den 1
juni 2021.
Energiutblick bla

Åtagande/FöHuvudansvarig myndighet
Vad ska göras?
2.7.1 Undersöka möjligheterna att inrätta en digital Åtagande Energimyndigheten
plattform för att följa arbetet med omställningen
och den nationella samordningen

Kontaktperson
Programledning

BoV
x

EM
x

Utförare
TrV
TS
x
x

Förslag

Länsstyrelsen

2.7.2 Finansiellt stöd ges till regionala och lokala
aktörer för att driva informations‐ och
utbildningsprojekt inom de regionala nätverken.

Förslag

Energimyndigheten

Olov Åslund

3.1 och 3.2 Fortsätta arbetet med indikatorer och
utvärdering
3.3 Utvärdera genomförda åtgärder och styrmedel

Åtagande

Energimyndigheten

Anna Lock

Åtagande

Energimyndigheten

Sandra Lennander

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

Energimyndigheten

Anna Lock

Åtagande

Energimyndigheten

Programledning

x

3.6.1 Genomföra fortsatt översyn av värderingen av Åtagande
koldioxid

Trafikverket

Hanna Eklöf

x

x

3.6.2 Analys av omställningen och förslagen i den
strategiska planens sammantagna effekter på
samhällsekonomin ‐ Modell‐ och metodutveckling

Åtagande

Energimyndigheten

Helena Leander

x

x

3.X Samhällsekonomiska
kostnadseffektivitetsanalyser i den strategiska
planen för omställning av transportsektorn till
fossilfrihet.

Åtagande

Energimyndigheten

Anna Lock

x

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

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

Trafa
x

NV
x

Start
Slut
Status
2017‐09‐30
2019‐12‐30 Grön

Pågående aktiviteter
Deltagande i utveckling av
"Klimatpanorama".
Information på SOFT‐webben.

Resultat
http://www.energimyndighe
ten.se/klimat‐‐
miljo/transporter/samordini
ngsuppdrag‐for‐omstallning‐
av‐
transportsektorn/indikatorer‐
inom‐soft/

Pågående

x

x

x

Pågående

x

x

x

x

2018‐01‐01

2019‐12‐31 Grön

IndikatorPM

2018‐05‐30

2018‐12‐30 Klar

Ingår i vägledningen 3.x

2017‐09‐01

2019‐09‐30 Grön

Genomförande
kontrollstation

2018‐01‐01

2019‐12‐31 Grön

Löpande utvärdering av
Faugert & CO

x

2017‐06‐01

2019‐10‐31 Grön

x

2017‐09‐01

2019‐12‐31 Grön

Metod‐PM klart.

2018‐03‐30 Klar

Vägledning för
samhällseknomiska
kostnadseffektivitetsanalyser
, för internt bruk inom SOFT

x

x

x

x

x

x

Två uppdrag i EM:s
regleringsbrev 2018: Lokal
och regional
kapacitetsutveckling och
Hållbara transportlösningar
kopplar mot förslaget.

x

2017

Delrapport framtagen

Vad ska göras?
4.5 Fortsatt samverkan kring omvärldsbevakning

Åtagande/FöHuvudansvarig myndighet
Åtagande Trafikanalys

Kontaktperson
BoV
Elisa Abascal Reyes ( x

EM
x

Utförare
TrV
TS
x
x

Trafa
x

NV
x

Start
Slut
Status
2017‐09‐01
2019‐12‐31 Grön

Pågående aktiviteter
Resultat
Framtagande av PM inom
olika områden, som underlag
till arbetet med
kontrollstation

